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Amidaments 



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G219U002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o de formigó, fins a una fondària de 20 cm, inclòs
neteja posterior.

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

1 Carrer Bolívia 1,000 75,300 75,300 C#*D#*E#*F#

2 Carrer Selva de Mar, connexió amb
clavegueram existent

1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,300

2 G219U003 m2 Demolició de paviments asfàltics de qualsevol tipus, inclòs bases i subbases, càrrega, transport, descàrrega a
l'abocador i cànon d'abocament.

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

1 Carrer Bolívia 1,000 343,400 343,400 C#*D#*E#*F#

2 Rasa connexió clavagueram 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 353,400

3 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Carrer Bolívia actualment tallat 2.287,700 2.287,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.287,700

4 E2133353 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

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

1 Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

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

1 Mur carrer Bolívia 1,000 24,700 3,000 0,150 11,115 C#*D#*E#*F#

2 Mur carrer Selva de Mar 1,000 37,800 3,000 0,150 17,010 C#*D#*E#*F#

3 Mur perimetral solar 1,000 157,500 3,000 0,300 141,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,875

6 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 Carrer Bolívia costat mar 1,000 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Bolívia costat muntanya 1,000 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#

4 1,000 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

7 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

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

1 Carrer Bolívia costat mar 1,000 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#

2 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Bolívia costat muntanya 1,000 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#

4 1,000 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

8 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Carrer Bolívia costat mar 1,000 69,800 69,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Bolívia costat muntanya 1,000 66,540 66,540 C#*D#*E#*F#

4 1,000 65,500 65,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,840

9 G219U200 m2 Fresat fins a 3 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

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

1 Carrer Bolívia existent junta amb el
nou paviment

10,200 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,200

10 F2R4506A m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Carrer Bolívia 1,000 343,400 0,200 68,680 C#*D#*E#*F#

2 Rasa connexió clavagueram 1,000 10,000 1,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Bolívia actualment tallat 2.287,700 0,200 457,540 C#*D#*E#*F#

4 Previsió fonaments superficials 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur carrer Bolívia 1,000 24,700 3,000 0,150 11,115 C#*D#*E#*F#

6 Mur carrer Selva de Mar 1,000 37,800 3,000 0,150 17,010 C#*D#*E#*F#

7 Mur perimetral solar 1,000 157,500 3,000 0,300 141,750 C#*D#*E#*F#
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Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 3

8 Vorada

9 Carrer Bolívia costat mar 1,000 17,300 0,200 3,460 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,800 0,200 2,160 C#*D#*E#*F#

11 Carrer Bolívia costat muntanya 1,000 14,900 0,200 2,980 C#*D#*E#*F#

12 1,000 13,700 0,200 2,740 C#*D#*E#*F#

13 Rigola

14 Carrer Bolívia costat mar 1,000 17,300 0,200 3,460 C#*D#*E#*F#

15 1,000 10,800 0,200 2,160 C#*D#*E#*F#

16 Carrer Bolívia costat muntanya 1,000 14,900 0,200 2,980 C#*D#*E#*F#

17 1,000 13,700 0,200 2,740 C#*D#*E#*F#

18 Vorera de panot

19 Carrer Bolívia costat mar 1,000 69,800 0,200 13,960 C#*D#*E#*F#

20 1,000 46,000 0,200 9,200 C#*D#*E#*F#

21 Carrer Bolívia costat muntanya 1,000 66,540 0,200 13,308 C#*D#*E#*F#

22 1,000 65,500 0,200 13,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 795,343

11 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 c/ Selva de Mar intersecció amb c/
Bolívia

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació i piconatge en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, amb compatació del 95 % del PM.

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

1 Excavación total

2 Perfil transversal 1-2 326,250 326,250 C#*D#*E#*F#

3 Perfil transversal 2-3 423,975 423,975 C#*D#*E#*F#

4 Perfil transversal 3-4 480,825 480,825 C#*D#*E#*F#

5 Perfil transversal 4-5 543,750 543,750 C#*D#*E#*F#

6 Perfil transversal 5-6 858,675 858,675 C#*D#*E#*F#

7 Perfil transversal 6-7 848,175 848,175 C#*D#*E#*F#

8 Perfil transversal 7-8 1.145,615 1.145,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.627,265
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Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Terraplenat total

2 Perfil transversal 1-2 306,150 306,150 C#*D#*E#*F#

3 Perfil transversal 2-3 377,400 377,400 C#*D#*E#*F#

4 Perfil transversal 3-4 377,700 377,700 C#*D#*E#*F#

5 Perfil transversal 4-5 346,950 346,950 C#*D#*E#*F#

6 Perfil transversal 5-6 216,150 216,150 C#*D#*E#*F#

7 Perfil transversal 6-7 244,500 244,500 C#*D#*E#*F#

8 Perfil transversal 7-8 199,042 199,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.067,892

3 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 Estesa de terres seleccionades per a
la caixa de paviment

8.720,900 0,550 4.796,495 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.796,495

4 F2R4506A m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Excavación total 4.627,265 4.627,265 C#*D#*E#*F#

3 A deducir tierras de terraplenado -2.067,892 -2.067,892 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.559,373

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 01  APARCAMENT

1 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 Kg/m2.

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

1 Aparcament 1,000 5.163,200 5.163,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.163,200

2 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Aparcament 1,000 5.163,200 0,050 2,400 619,584 C#*D#*E#*F#
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Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 619,584

3 F921201F m3 Subbase  de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Aparcament 1,000 5.163,200 0,250 1.290,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.290,800

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 02  CARRER

1 F921201F m3 Subbase  de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Passatge 1,000 467,500 0,250 116,875 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat muntanya 1,000 860,300 0,250 215,075 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat mar 1,000 495,600 0,250 123,900 C#*D#*E#*F#

5 Calçada 1,000 1.648,700 0,400 659,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.115,330

2 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 Localització T àrea espessor mig

2 Vorera costat muntanya 460,000 0,400 184,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat mar 472,000 0,400 188,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,800

3 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de
radi, col·locat amb base de formigó

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

1 Accés aparcament 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base
de formigó

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

1 Vorera costat muntanya 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 F9E13204 m2 Subministre i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20 x 20 x 4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment Pòrtland i beurada de ciment Pòrtland.

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

1 Passatge 1,000 467,500 467,500 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat muntanya 1,000 860,300 860,300 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat mar 1,000 495,600 495,600 C#*D#*E#*F#

5 A deducir escossells -40,000 1,440 -57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.765,800

6 F9365F21 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

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

1 Passatge 1,000 467,500 0,150 70,125 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat muntanya 1,000 860,300 0,150 129,045 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat mar 1,000 495,600 0,150 74,340 C#*D#*E#*F#

5 A deducir escossells -40,000 1,440 0,150 -8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,870

7 F974V010 m Subministrament i col·locació de rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de colos blanc, de
30 x 30 x 8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

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

1 Rigola costat muntanya 1,000 120,750 120,750 C#*D#*E#*F#

2 Rigola costat mar 1,000 119,500 119,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,250

8 F961AAGA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 40x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I  de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 Rigola costat muntanya 1,000 102,750 102,750 C#*D#*E#*F#

2 Rigola costat mar 1,000 111,500 111,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,250

9 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110
cm, col·locada amb fonament de formigo

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

1 Escossells c/ Bolívia costat muntanya 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Escossells c/ Bolívia costat mar 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 F991S051 u Subministrament i col·locació d'escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120 x 120 x 20 de 10 mm de
gruix, fonament i anellat de formigó de resistència de 20 N/mm2.
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Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 7

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2

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

1 Escossell passatge 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 F991SI01 u Subministrament i col·locació d'escossell de peces prefabricades de formigó de 120 x 110 cm i 20 cm de
fondària, amb 2 peces prefabricades de formigó de 110 x 7 x 20 cm i una de 120 x 7 x 20, rejuntades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i base de formigó de resistència de 20 N/mm2,
de 20 cm de gruix.

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

1 Escossells c/ Bolívia costat muntanya 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 Escossells c/ Bolívia costat mar 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

12 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Calçada 1,000 1.648,700 0,050 2,400 197,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,844

13 F9H11A61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Calçada 1,000 1.648,700 0,050 2,400 197,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,844

14 F9H11H61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada.

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

1 Calçada 1,000 1.648,700 0,060 2,400 237,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,413

15 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers Bm-3B, amb dotació 1 Kg/m2.

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

1 Calçada 1,000 1.648,700 1.648,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.648,700

16 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 Kg/m2.

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

1 Calçada 1,000 1.648,700 1.648,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1.648,700

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 04  OBRA CIVIL

1 G3F516G1 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, per a
fonament de columna d'enllumenat i altres elements, col·locat i vibrat.

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

1 T Àrea Espessor

2 Base cabina de control 11,500 0,150 1,725 C#*D#*E#*F#

3 Base serveis higiènics 22,200 0,150 3,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,055

2 G3FB3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en fonaments de columna d'enllumenat i
altres elements.

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

1 T Àrea kg/m2

2 Base cabina de control 11,500 3,150 36,225 C#*D#*E#*F#

3 Base serveis higiènics 22,200 3,150 69,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,155

3 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

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

1 T Longitud Amplada Espessor

2 Base per al mur de tancament 280,000 0,200 0,200 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

4 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

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

1 Vorada illa cabina de control 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,900

5 F1712A01 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de control prefabricat, de 1,66 x 3,16 m, subministrat per
B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, de comunicacions i de control i demés ajudes necessàries

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

1 Cabina de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F1712A03 u Subministrament i muntatge d'equipament complert per cabina de control segons plànol de detall, armaris, base
endoll de 8 presses, taula amb calaix de canvi, etc.

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

1 Cabina de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F1712A02 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a serveis higiènics i vestidor/magatzem totalment equipat,
subministrat per B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, d'aigua potable i demés ajudes necessàries.

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

1 Serveis higiènics i vestuaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F9652G01 m Tancament per a l'aparcament format per malla electrosoldada, de 200 x 50 mm de pas de malla i 6 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat de color blanc, amb recercat o bastidos metàl·lic de perfil d'acer
galvanitzat en color blanc de secció 30 x 30 x 1,5 mm i muntants de tub rectangular d'acer galvanitzat de 50 x 50
x 1,5 mm i 1,5 m d'alçada.

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

1 Tancament perimetral aparcament 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

9 F9652G02 m Mur de tancament d'1 m d'alçada, continu, de 15 cm d'espessor de fàbrica amb 2 cares vistes, de bloc 2CV de
formigó, split amb dos cares vistes, color, 40 x 20 x 15 cm, amb junta d'1 cm, rebuda amb morter de ciment
M-10.

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

1 Mur de tancament perimetral
aparcament

280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

10 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

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

1 Accessos per a vianants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 F96412A1 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb fonament, elements d'unió, peces d'extrem
(cua de peix) i passamà.

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

1 Tanca metàl·lica en accés aparcament
costat entrada

4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F96412A2 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb fonament, elements d'unió i peces d'extrem
(cua de peix).

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

1 Tanca metàl·lica accés aparcament
costat sortida

4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 F986GF21 u Fitons d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80 cm d'alçada, inclòs fonament.

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

1 Al costat barrera automàtica entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Al costat barrera automàtica sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 05  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  APARCAMENT

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

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

1 Línia 1 (costat muntanya) 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 (costat mar) 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,000

2 F2221754 m Excavació de rasa per alimentació d'instal·lacions (barreres d'accés i senyal ´´P´´ exterior) de 40 cm d'amplària i
30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

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

1 Des de QGP fins a P-exterior 72,500 72,500 C#*D#*E#*F#

2 Línia CCTV 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

3 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

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

1 Armari per a l'enllumenat i el
subministrament elèctric

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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 Línia 1 (costat muntanya) 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 (costat mar) 83,500 83,500 C#*D#*E#*F#

3 Línia subministrament elèctric a cabina
de control

61,500 61,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

5 FG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 Línia 1 (costat muntanya) 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 (costat mar) 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#

3 Línia subministrament elèctric a cabina
de control

63,500 63,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,000

6 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 Línia 1 (costat muntanya) 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 (costat mar) 83,500 83,500 C#*D#*E#*F#

3 Línia subministrament elèctric a cabina
de control

61,500 61,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

7 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

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

1 Des de cabina de control a barreres
automàtiques

10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

8 FG21RA1G m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

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

1 Des de cabina de control a P-exterior 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500
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9 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 Línia des de QGP a cabina de control 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia des de cabina de control a
P-exterior

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Línies des de cabina de control a
barreres automàtiques

14,200 14,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,200

10 TIEU0001 u Columna cilíndrica model Prim de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó, inclós execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 FHM11L25 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED de 100 w de potència i d'aliatge d'alumini.

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

1 Enllumenat aparcament 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

12 FG2889G2 u Subministrament i col·locació de creueta per al suport de tres projectors.

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 Un per cada columna d'enllumenat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 FG21RA18 u Instal·lació de barrera automàtica per a vehicles subministrada per B:SM, accionament manual. Inclou fonament,
fixació, cables, connexionat amb comandaments a cabina.

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

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

2 Sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FBPAU010 u Subministrament i instal·lació de càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'', numero de
píxels 291.000, resolució 380 LTV.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Càmeres de videovigilància 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FBPAU011 m Subministrament i estesa de cablejat de FO per a la transmissió de dades des de les càmeres CCTV a la cabina
de control.

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

1 Línia de dades per càmeres de
videovigilància

58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

17 EQPC015P u Rètol lluminós per entrada a l'aparcament, tipus Ajuntament, amb rètol ''llire/complet'' a dues cares, l'encessa del
cartell es realitzarà mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i/o manualment, inclòs els ancoratges i els elements auxiliars
de muntateg i connexionat.

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

1 Rampa d'accés de vehícles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FG01RF01 u Equip d'instal·lació per a la recàrrega de Vehicle Elèctric. Inclós els pals de recàrrega de doble endoll monofàsic
tipus Schuko (230 V c.a., 16 A per presa, de 7,2 kW), de cos circular d'acer inoxdidable de dimensions 1230 x
214 mm amb pintura antigrafiti i protecció IP54, així com quadre general de protecció i de distribució elèctrica,
les proteccions diferencials, comptadors elèctrics, cablejat de subministrament elèctric amb els respectius
connexionats i el connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia.

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

1 Instal·lació de recàrrega per a vehicles
elèctrics

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 05  INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  CARRER

1 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

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

1 Armari per a l'enllumenat i el
subministrament elèctric

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG22SA04 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de doble paret, corrugada l'exterior i llisa la interior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistpencia a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 110,500 110,500 C#*D#*E#*F#

2 190,500 190,500 C#*D#*E#*F#

3 75,200 75,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,200

3 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 Enllumenat públic 174,700 174,700 C#*D#*E#*F#

2 252,500 252,500 C#*D#*E#*F#

3 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 514,200

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 Enllumenat públic 110,500 110,500 C#*D#*E#*F#

2 190,500 190,500 C#*D#*E#*F#

3 75,200 75,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,200

5 FDGZU010 m Subministrament i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

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

1 Enllumenat públic 110,500 110,500 C#*D#*E#*F#

2 190,500 190,500 C#*D#*E#*F#

3 75,200 75,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,200

6 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 FDKZ3155 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 400x400x45 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter.

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 FHR0AL98 u Suministrament i col.locacio columna de llum eixample de 8,0 m, format per columna d'alumini extruit de 5 mm
de gruix en acabat anoditzat i segellat amb base de fundició d'alumini amb relleu format per una geometria de
rombes i acabat sorrejat amb corindó, amb una llumenera de fundició d'alumini de 250w de VSAP, registre
superior. Inclós equip electric i cablejat interior, col.locat amb platina metal.lica sobre dau de formigo. inclou
fonamentació de formigó de 80x80x1000xcm. segons plànol detall.

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

1 Vorera costat muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 TIEU000B u Columna de 4 m d'alçada amb lluminària d'halogenurs metàl·lics de 150 w, de la marca Philips tipus TORINO o
similar, inclòs obra civil, tot instal·lat, probat i en funcionament.

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

1 Passatge per a vianants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FHLLSGCV u Instal·lació interior de columna, amb seccionador, born de terra, 2x4 fusibles de 6A, cablejat de 3x2,5 mm2,
V-750.

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

1 Vorera costat muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Passatge per a vianants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

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

1 Prisma telecomunicacions (com a
previsió)

2 Costat muntanya 111,800 111,800 C#*D#*E#*F#

3 Costat mar 110,900 110,900 C#*D#*E#*F#

4 Connexió sota calçada c/Bolívia 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,200

12 TIEU0004 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telecomunicacions format per 6 tubs corrugats exterior i llisos
interior de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllants i no propagadors de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N inclòs dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I

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

1 Prisma telecomunicacions (com a
previsió)

2 Costat muntanya 111,800 111,800 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

AMIDAMENTS Pàg.: 16

3 Costat mar 110,900 110,900 C#*D#*E#*F#

4 Connexió sota calçada c/Bolívia 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,200

13 FDK262W8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 Pericons prisma telecomunicacions

2 Costat muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Costat mar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 FDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 700x700 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter.

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

1 Pericons prisma telecomunicacions

2 Costat muntanya 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Costat mar 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 FFB1R325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

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

1 Vorera costat muntanya 116,200 116,200 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 95,900 95,900 C#*D#*E#*F#

3 Connexió entre voreres 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,400

16 FDK2U775 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

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

1 Pericons xarxa abastament d'aigua
potable

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FDKZ3174 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de
52 kg de pes, col·locat amb morter.

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

1 Pericons xarxa abastament d'aigua
potable

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 FFB3CA25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Derivació per al subministrament dels
serveis aparcament

15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

19 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

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

1 Pericó xarxa abastament aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FDKZ3154 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x45 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter.

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

1 Tapa de pericó xarxa abastament
aparcament

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FG310512 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas amb baixa emisió fums, col·locat en tub.

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

1 Vorera costat mar 118,500 118,500 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat muntanya 116,700 116,700 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa per al QGP de la recàrrega
de VE

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

4 Escomesa per al QGP del
subministramen elèctric aparcament

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

TOTAL AMIDAMENT 249,200

22 FGK22681 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb
conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de
secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat

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

1 Vorera costat mar 118,500 118,500 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat muntanya 116,700 116,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,200

Obra 01 PRESSUPOST PFG
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Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 06  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 4 01  APARCAMENT

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Tram esquerra (costat passatge) 33,500 2,000 1,000 67,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram dreta (carrer Selva de Mar) 39,500 2,000 1,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Tram esquerra (costat passatge) 33,500 2,000 1,000 67,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram dreta (carrer Selva de Mar) 39,500 2,000 1,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

3 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Tram desaigua costat xemeneia 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

4 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Tram esquerra (costat passatge) 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

2 Tram dreta (carrer Selva de Mar) 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

5 FAS20010 m Subministrament i col·locació de canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U250K.00R, ample interior
250mm i alçària exterior 300mm, amb secció hidràulica no inferior 580 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de
fosa clase F900 i 1m de longitud, ref. ULM2140401 de la serie U 250 K de ULMA

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

1 Tram esquerra (costat passatge) 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram dreta (carrer Selva de Mar) 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

6 FAS20011 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó Polímer tipus ULMA, model cos superior AK250S amb mides
de 310x500x400 mm, amb premarques per connectar la canal U250K, model cos intermitj A250I i Base A250B
amb mides de 310x500x400, disposa al mateix temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la
reconducció d'aigües pluvials a col·lectors principals, tanca de seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per
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protecció lateral, reixeta de 0,5 m. de longitud, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles Model-C250., ref.
ULMA0129 de la serie U 250 K de ULMA

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FAS20013 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample interior 100mm i alçària exterior 95mm, de
secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, amb fixació
ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat nervada, model GN100UOA, de classe A-15 i 1 m de longitud,
model certificat sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

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

1 Costat xemeneia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 06  SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 4 02  CARRER

1 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i amb les terres deixades a la vora

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

1 Col·lector principal c/ Bolívia 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

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

1 Col·lector principal c/ Bolívia 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

3 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Vorera costat muntanya 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

2 33,200 33,200 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat mar 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

4 32,750 32,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,950

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera costat muntanya 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

2 33,200 33,200 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat mar 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

4 32,750 32,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,950

5 FD1BS050 u Subministrament i col·locació de la reixa d'embornal Delta 80 de fosa dúctil, col·locada amb morter.

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

1 Vorera costat muntanya 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 TOK20001 u Formació de caixa per a embornal de 70 x 30 x 85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada
i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.

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

1 Vorera costat muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FD5JV010 m Pou de caiguda per a aigues pluvials, embornal, de 70 x 30 cm de secció interior, a base d'obra de fàbrica de
totxo massís o prefabricada de formigó.

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

1 Vorera costat muntanya 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera costat mar 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Desaigua passatge a embornal existent 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vorera costat muntanya 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat mar 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
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5 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

6 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

10 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Col·lector des de pou de caiguda a
col·lector principal

4,000 5,800 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

11 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Col·lector principal c/Bolívia 94,800 94,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,800

12 FD95D470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre fins a 60 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

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

1 Col·lector principal c/Bolívia 1,000 94,800 94,800 C#*D#*E#*F#

2 Col·lector des de pou de caiguda a
col·lector principal

4,000 5,800 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

13 FDDZFDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 Pous de registre c/Bolívia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FDB2SS6D u Solera amb mitja canya de formigó de resistència de 20 N/mm2 de 15 cm de gruix mínim per a tub de Ø600 mm.

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

1 Pous de registre c/Bolívia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Pous de registre c/Bolívia 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000
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16 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

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

1 Pous de registre c/Bolívia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Pous de registre c/Bolívia 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

18 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

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

1 Pous de registre c/Bolívia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra.

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

1 Pericó de la xarxa de sanejament de
l'aparcament

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

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

1 Pericó de la xarxa de sanejament de
l'aparcament

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FAS20013 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample interior 100mm i alçària exterior 95mm, de
secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, amb fixació
ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat nervada, model GN100UOA, de classe A-15 i 1 m de longitud,
model certificat sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

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

1 Drenatge del passatge 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
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Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 07  ELEMENTS SEGURETAT CONTRAINCENDIS
Titol 4 01  INSTAL·LACIONS FIXES

1 TII400B1 u Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols seca polivalent, càrrega 5 kg, amb pressió incoporada,
manòmetre per comprovació de la pressió, model homologat, classificació 21 A - 113 B.

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

1 Aparcament 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 TEF30009 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per extintor, especialment dissenyat per al seu
muntatge a pal de metàl·lic, inclós elements d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

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

1 Aparcament 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 EINTCON u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols lluminosos al quadre elèctric, inclòs aparellatge necessari,
resistivitat necessària de posta a terra i connexionats, totalment acabat.

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

1 Connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EGD1421E u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en quadre elèctric i col·locació de piqueta de coure si escau,
totalment acabat.

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

1 Comprovació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 TID3000G m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat de
fums, tetrapolar de secció 4 x 6 mm², col·locat en rasa de l'enllumenat de l'aparcament, inclós part proporcional
de conexionats, caixes de derivacióm, borns i entroncament, tot muntat, conexionat i en funcionament.

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

1 Línia 1 (costat muntanya) 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 2 (costat mar) 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 07  ELEMENTS SEGURETAT CONTRAINCENDIS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 TEF2002A u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de protecció IP-56), de 660 x 220 mm de
dimensió del pictograma, amb sistema autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació incorporada tipus
fluorescent, d'una cara, totalment instal·lat, fixat i ancorat lateralment a suport.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 TEF20010 u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de protecció IP-56), de 660 x 220 mm de
dimensió del pictograma, amb sistema autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació incorporada tipus
fluorescent, de dues cares, totalment instal·lat, fixat i ancorat lateralment a suport.

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

1 Aparcament 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 TEF2001C u Subministrament i col·locació de placa de senyalització per a exterior d'elements contra incendis, de 210 x 300
mm, amb pintura fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós fixació i ancoratge a suport.

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

1 Aparcament 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 TEF30008 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per rètol lluminós de senyalització, especialment
dissenyat per al seu muntatge a pal metàl·lic o parament, inclós elements d'ancoratges i fixació, totalment
acabat.

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

1 Aparcament 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 TEF30010 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per a placa de senyalització d'elements contra
incendis, especialment dissenyat per al seu muntatge a pal metàl·lic o parament, inclós elements d'ancoratges i
fixació, totalment acabat.

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

1 Aparcament 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 08  PINTURA I SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  APARCAMENT
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.

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

1 Aparcament 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FBBZ1120 m Suport rectangular  de tub  d'acer galvanitzat  de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat.

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

1 Aparcament 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 08  PINTURA I SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  APARCAMENT
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Pintura places aparcament 1.360,000 1.360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.360,000

2 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual.

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

1 Línia contínua de cedeixi el pas 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual.

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

1 Cebrejat accesos per a vianants 2,000 4,800 9,600 C#*D#*E#*F#

2 Cebrejat places minusvàlids 3,000 5,500 16,500 C#*D#*E#*F#

3 Cebrejat cantonada c/ Bolívia amb
Selva de Mar

1,000 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#

4 Cebrejat cantonada c/Selva de Mar 1,000 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#

6 Símbol places minusvàlid 6,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Símbol places de recàrrega elèctrica 12,000 0,750 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,350

4 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment la numeració de les places, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual.

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

1 Numeració de places 248,000 0,250 62,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 62,000

5 TEF10003 m Pintat de vorades de formigó amb clorocautxú, amb capa d'imprimació i dues d'acabat, inclòs neteja final.

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

1 Vorada cabina de control 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 TEF10006 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

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

1 Fletxes simples 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 TEF10007 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

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

1 Fletxes mixtes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 TEF10008 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el pas, stop, etc) segons plànol, sobre paviment, amb pintura
de poliuretà alifatic.

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

1 Senyal cedeixi el pas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 08  PINTURA I SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  CARRER
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.

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

1 c/ Bolívia 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Aproximació a un pas de vianants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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3 FBBZ1120 m Suport rectangular  de tub  d'acer galvanitzat  de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat.

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

1 c/ Bolívia 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 08  PINTURA I SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  CARRER
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Places per a motos 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

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

1 c/ Bolívia 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Zones d'aparcament en el carrer
Bolívia

45,800 45,800 C#*D#*E#*F#

2 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#

3 89,600 89,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,800

4 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual.

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

1 Línia transversal pas de vianants 4,000 6,400 25,600 C#*D#*E#*F#

2 Línia STOP 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual.

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

1 Pas de vianants 4,000 12,500 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 TEF10006 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

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

1 Fletxes simples 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 TEF10007 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

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

1 Fletxes mixtes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 TEF10008 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el pas, stop, etc) segons plànol, sobre paviment, amb pintura
de poliuretà alifatic.

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

1 Senyal de STOP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 09  MOBILIARI URBÀ

1 FQ116H11 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical certificada FSC,
collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, 300 cm de llargària, amb suport de fosa d'alumini AG-3, inclòs
fonamentació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ116311 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical certificada FSC,
collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, 60 cm de llargària, amb suport de fosa d'alumini AG-3, inclòs
fonamentació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ21S010 u Subministrament i col·locació de paperera 70 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre
i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de
base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir,
un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel·les soldades a 6 amb dues

Euro
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perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per a 4 perns
d'expansió M8, inclòs finamentació.

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

1 Paperera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 1000 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

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

1 Pilones 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PFG
Capítol 01  APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ CARRER
Titol 3 10  VARIS

1 XPA10U03 u Estudi de Seguretat i Salut segons especificacions del Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA10U04 u Partida alçada a justificar a preus de projecte per l'execució d'unitats d'obra adicionals que es precisin a criteri
de la propietat o de la direcció d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pàg.: 1

E2133353P-1 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

102,36 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E2135132P-2 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

32,85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EG22SA04P-3 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de doble paret, corrugada l'exterior i llisa la
interior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistpencia a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

3,00 €

(TRES EUROS)

EGD1421EP-4 u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en quadre elèctric i col·locació de piqueta de
coure si escau, totalment acabat.

310,18 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EINTCONP-5 u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols lluminosos al quadre elèctric, inclòs aparellatge
necessari, resistivitat necessària de posta a terra i connexionats, totalment acabat.

406,45 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EQPC015PP-6 u Rètol lluminós per entrada a l'aparcament, tipus Ajuntament, amb rètol ''llire/complet'' a dues
cares, l'encessa del cartell es realitzarà mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i/o manualment,
inclòs els ancoratges i els elements auxiliars de muntateg i connexionat.

1.250,50 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F1712A01P-7 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de control prefabricat, de 1,66 x 3,16 m,
subministrat per B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, de comunicacions i de
control i demés ajudes necessàries

2.120,00 €

(DOS MIL  CENT VINT EUROS)

F1712A02P-8 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a serveis higiènics i vestidor/magatzem
totalment equipat, subministrat per B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, d'aigua
potable i demés ajudes necessàries.

11.340,00 €

(ONZE MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

F1712A03P-9 u Subministrament i muntatge d'equipament complert per cabina de control segons plànol de
detall, armaris, base endoll de 8 presses, taula amb calaix de canvi, etc.

2.350,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

F2194AF5P-10 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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F21H1A41P-11 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

128,55 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F2221754P-12 m Excavació de rasa per alimentació d'instal·lacions (barreres d'accés i senyal ´´P´´ exterior) de
40 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F2221774P-13 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

F2225121P-14 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

F2225241P-15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

8,00 €

(VUIT EUROS)

F226170FP-16 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F228AB0FP-17 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

11,33 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F228FB0FP-18 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

F2R4506AP-19 m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F6A135PBP-20 u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

449,21 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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F921201FP-21 m3 Subbase  de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,49 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F9365F21P-22 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

72,85 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F9365G21P-23 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

73,34 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F961AAGAP-24 m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 40x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

56,25 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F961VBG2P-25 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada amb fonament de formigo

62,00 €

(SEIXANTA-DOS EUROS)

F96412A1P-26 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb fonament, elements
d'unió, peces d'extrem (cua de peix) i passamà.

132,34 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F96412A2P-27 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb fonament, elements
d'unió i peces d'extrem (cua de peix).

85,16 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

F96512C5P-28 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

20,31 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

F9652G01P-29 m Tancament per a l'aparcament format per malla electrosoldada, de 200 x 50 mm de pas de
malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat de color blanc, amb recercat o
bastidos metàl·lic de perfil d'acer galvanitzat en color blanc de secció 30 x 30 x 1,5 mm i
muntants de tub rectangular d'acer galvanitzat de 50 x 50 x 1,5 mm i 1,5 m d'alçada.

34,30 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F9652G02P-30 m Mur de tancament d'1 m d'alçada, continu, de 15 cm d'espessor de fàbrica amb 2 cares
vistes, de bloc 2CV de formigó, split amb dos cares vistes, color, 40 x 20 x 15 cm, amb junta
d'1 cm, rebuda amb morter de ciment
M-10.

43,32 €
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(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

F974V010P-31 m Subministrament i col·locació de rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de colos blanc, de 30 x 30 x 8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F981U115P-32 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

179,39 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

F981U125P-33 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó

213,60 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

F986GF21P-34 u Fitons d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80 cm d'alçada, inclòs fonament. 166,21 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F991S051P-35 u Subministrament i col·locació d'escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120 x 120 x
20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó de resistència de 20 N/mm2.

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2

94,65 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F991SI01P-36 u Subministrament i col·locació d'escossell de peces prefabricades de formigó de 120 x 110 cm
i 20 cm de fondària, amb 2 peces prefabricades de formigó de 110 x 7 x 20 cm i una de 120 x
7 x 20, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i base
de formigó de resistència de 20 N/mm2, de 20 cm de gruix.

46,31 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

F9E13204P-37 m2 Subministre i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20 x 20 x 4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment Pòrtland i beurada de
ciment Pòrtland.

20,95 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

F9H11251P-38 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

57,31 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

F9H11A61P-39 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada

56,25 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F9H11H61P-40 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa
i compactada.

56,86 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F9J13440P-41 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers Bm-3B, amb dotació 1 Kg/m2. 0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F9J24N40P-42 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 Kg/m2. 3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

FAS20010P-43 m Subministrament i col·locació de canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U250K.00R,
ample interior 250mm i alçària exterior 300mm, amb secció hidràulica no inferior 580 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS250, perfils
d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa clase F900 i 1m de longitud, ref.
ULM2140401 de la serie U 250 K de ULMA

172,19 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FAS20011P-44 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó Polímer tipus ULMA, model cos superior
AK250S amb mides de 310x500x400 mm, amb premarques per connectar la canal U250K,
model cos intermitj A250I i Base A250B amb mides de 310x500x400, disposa al mateix
temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció d'aigües pluvials
a col·lectors principals, tanca de seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció
lateral, reixeta de 0,5 m. de longitud, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles
Model-C250., ref. ULMA0129 de la serie U 250 K de ULMA

337,08 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FAS20013P-45 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample interior 100mm i alçària
exterior 95mm, de secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m de longitud, amb fixació ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat
nervada, model GN100UOA, de classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat sengons la
declaració de conformitat CE., ref. ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

17,75 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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FBA13110P-46 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FBA15110P-47 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FBA1G110P-48 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FBA21111P-49 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

FBA22411P-50 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FBA31110P-51 m2 Pintat sobre paviment de marques superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual.

8,28 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FBA31112P-52 m2 Pintat sobre paviment la numeració de les places, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual.

7,93 €

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FBB11251P-53 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.

61,07 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

FBB21201P-54 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

75,05 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

FBBZ1120P-55 m Suport rectangular  de tub  d'acer galvanitzat  de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. 18,08 €

(DIVUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FBPAU010P-56 u Subministrament i instal·lació de càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3'', numero de píxels 291.000, resolució 380 LTV.

483,09 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

FBPAU011P-57 m Subministrament i estesa de cablejat de FO per a la transmissió de dades des de les
càmeres CCTV a la cabina de control.

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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FD1BS050P-58 u Subministrament i col·locació de la reixa d'embornal Delta 80 de fosa dúctil, col·locada amb
morter.

87,36 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FD5JV010P-59 m Pou de caiguda per a aigues pluvials, embornal, de 70 x 30 cm de secció interior, a base
d'obra de fàbrica de totxo massís o prefabricada de formigó.

97,28 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FD7F4375P-60 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FD7F7375P-61 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

FD7FA375P-62 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

22,75 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FD7FD575P-63 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

34,53 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FD95D470P-64 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre fins a 60 cm,
amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,77 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

FDB2SS6DP-65 u Solera amb mitja canya de formigó de resistència de 20 N/mm2 de 15 cm de gruix mínim per
a tub de Ø600 mm.

31,74 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

FDDZFDD4P-66 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

118,56 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FDDZS005P-67 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,08 €

(QUINZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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FDGZU010P-68 m Subministrament i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FDK262B7P-69 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,04 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FDK262W8P-70 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

321,81 €

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FDK2A6F3P-71 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra.

89,35 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FDK2U355P-72 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

70,17 €

(SETANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FDK2U775P-73 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

147,94 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FDKZ3154P-74 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x45 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

27,94 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FDKZ3155P-75 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
400x400x45 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

27,94 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FDKZ3174P-76 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter.

52,22 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FDKZA650P-77 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

214,80 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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FDKZA850P-78 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 700x700 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter.

328,84 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FFB1R325P-79 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

153,31 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FFB3CA25P-80 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

28,55 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FG01RF01P-81 u Equip d'instal·lació per a la recàrrega de Vehicle Elèctric. Inclós els pals de recàrrega de
doble endoll monofàsic tipus Schuko (230 V c.a., 16 A per presa, de 7,2 kW), de cos circular
d'acer inoxdidable de dimensions 1230 x 214 mm amb pintura antigrafiti i protecció IP54, així
com quadre general de protecció i de distribució elèctrica, les proteccions diferencials,
comptadors elèctrics, cablejat de subministrament elèctric amb els respectius connexionats i
el connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia.

28.161,62 €

(VINT-I-VUIT MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FG21RA18P-82 u Instal·lació de barrera automàtica per a vehicles subministrada per B:SM, accionament
manual. Inclou fonament, fixació, cables, connexionat amb comandaments a cabina.

376,28 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FG21RA1GP-83 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FG21RD1GP-84 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

FG22TH1KP-85 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FG2889G2P-86 u Subministrament i col·locació de creueta per al suport de tres projectors. 114,60 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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FG310512P-87 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas amb baixa emisió fums,
col·locat en tub.

17,09 €

(DISSET EUROS AMB NOU CENTIMS)

FG315564P-88 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FG319554P-89 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FG380907P-90 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FGK22681P-91 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrat

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FHGAU010P-92 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament d'acer inoxidable, amb 6 sortides,
doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge

2.756,88 €

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FHLLSGCVP-93 u Instal·lació interior de columna, amb seccionador, born de terra, 2x4 fusibles de 6A, cablejat
de 3x2,5 mm2, V-750.

88,59 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FHM11L25P-94 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED de 100 w de potència i d'aliatge
d'alumini.

851,87 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

FHR0AL98P-95 u Suministrament i col.locacio columna de llum eixample de 8,0 m, format per columna
d'alumini extruit de 5 mm de gruix en acabat anoditzat i segellat amb base de fundició
d'alumini amb relleu format per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb corindó, amb
una llumenera de fundició d'alumini de 250w de VSAP, registre superior. Inclós equip electric
i cablejat interior, col.locat amb platina metal.lica sobre dau de formigo. inclou fonamentació
de formigó de 80x80x1000xcm. segons plànol detall.

1.363,36 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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FQ116311P-96 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical
certificada FSC, collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, 60 cm de llargària, amb
suport de fosa d'alumini AG-3, inclòs fonamentació.

513,98 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FQ116H11P-97 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical
certificada FSC, collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, 300 cm de llargària, amb
suport de fosa d'alumini AG-3, inclòs fonamentació.

1.001,85 €

(MIL UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FQ21S010P-98 u Subministrament i col·locació de paperera 70 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions
de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat
de 30 mm i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel·les
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de
vorera i subjeccions formades per a 4 perns d'expansió M8, inclòs finamentació.

132,26 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FQ421531P-99 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 1000 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

219,90 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G2191306P-100 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G2193J06P-101 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

G2194JC5P-102 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

G219U002P-103 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o de formigó, fins a una fondària
de 20 cm, inclòs neteja posterior.

3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

G219U003P-104 m2 Demolició de paviments asfàltics de qualsevol tipus, inclòs bases i subbases, càrrega,
transport, descàrrega a  l'abocador i cànon d'abocament.

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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G219U200P-105 m2 Fresat fins a 3 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

1,00 €

(UN EUROS)

G2214101P-106 m3 Excavació i piconatge en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, amb compatació del 95 % del PM.

6,07 €

(SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

G2266211P-107 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G3F516G1P-108 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot, per a fonament de columna d'enllumenat i altres elements, col·locat i vibrat.

95,63 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

G3FB3201P-109 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en fonaments de columna
d'enllumenat i altres elements.

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

GDD1A094P-110 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

128,28 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GDD1U020P-111 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

130,83 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

GDD1U170P-112 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

130,74 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

TEF10003P-113 m Pintat de vorades de formigó amb clorocautxú, amb capa d'imprimació i dues d'acabat, inclòs
neteja final.

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

TEF10006P-114 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic. 10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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TEF10007P-115 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic. 12,17 €

(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

TEF10008P-116 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el pas, stop, etc) segons plànol, sobre
paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

TEF20010P-117 u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de protecció IP-56), de
660 x 220 mm de dimensió del pictograma, amb sistema autònom d'il·luminació
d'emergència, il·luminació incorporada tipus fluorescent, de dues cares, totalment instal·lat,
fixat i ancorat lateralment a suport.

692,29 €

(SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

TEF2001CP-118 u Subministrament i col·locació de placa de senyalització per a exterior d'elements contra
incendis, de 210 x 300 mm, amb pintura fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós
fixació i ancoratge a suport.

47,72 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

TEF2002AP-119 u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de protecció IP-56), de
660 x 220 mm de dimensió del pictograma, amb sistema autònom d'il·luminació
d'emergència, il·luminació incorporada tipus fluorescent, d'una cara, totalment instal·lat, fixat i
ancorat lateralment a suport.

630,99 €

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

TEF30008P-120 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per rètol lluminós de senyalització,
especialment dissenyat per al seu muntatge a pal metàl·lic o parament, inclós elements
d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

53,13 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

TEF30009P-121 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per extintor, especialment
dissenyat per al seu muntatge a pal de metàl·lic, inclós elements d'ancoratges i fixació,
totalment acabat.

26,45 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

TEF30010P-122 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per a placa de senyalització
d'elements contra incendis, especialment dissenyat per al seu muntatge a pal metàl·lic o
parament, inclós elements d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

30,03 €

(TRENTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

TID3000GP-123 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS), amb
baixa emissivitat de fums, tetrapolar de secció 4 x 6 mm², col·locat en rasa de l'enllumenat de
l'aparcament, inclós part proporcional de conexionats, caixes de derivacióm, borns i
entroncament, tot muntat, conexionat i en funcionament.

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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TIEU0001P-124 u Columna cilíndrica model Prim de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclós execució de la cimentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrants a l'abocador.

2.646,41 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

TIEU0004P-125 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telecomunicacions format per 6 tubs corrugats
exterior i llisos interior de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllants i no propagadors
de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N inclòs dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I

53,41 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

TIEU000BP-126 u Columna de 4 m d'alçada amb lluminària d'halogenurs metàl·lics de 150 w, de la marca
Philips tipus TORINO o similar, inclòs obra civil, tot instal·lat, probat i en funcionament.

780,44 €

(SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

TII400B1P-127 u Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols seca polivalent, càrrega 5 kg, amb
pressió incoporada, manòmetre per comprovació de la pressió, model homologat,
classificació 21 A - 113 B.

94,83 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

TOK20001P-128 u Formació de caixa per a embornal de 70 x 30 x 85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I.

202,37 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

XPA10U03P-129 u Estudi de Seguretat i Salut segons especificacions del Projecte. 19.834,09 €

(DINOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

XPA10U04P-130 u Partida alçada a justificar a preus de projecte per l'execució d'unitats d'obra adicionals que es
precisin a criteri de la propietat o de la direcció d'obra.

21.000,00 €

(VINT-I-UN MIL EUROS)
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P-1 E2133353 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

102,36 €

Altres conceptes 102,36000 €

P-2 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

32,85 €

Altres conceptes 32,85000 €

P-3 EG22SA04 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de doble paret, corrugada l'exterior i llisa la
interior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistpencia a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

3,00 €

BG22SA04 m Tub de polietilè de doble paret, corrugada l'exterior i llisa la interior, de 90 mm de diàm 1,85640 €

Altres conceptes 1,14360 €

P-4 EGD1421E u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en quadre elèctric i col·locació de piqueta de
coure si escau, totalment acabat.

310,18 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 2,85000 €

Altres conceptes 307,33000 €

P-5 EINTCON u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols lluminosos al quadre elèctric, inclòs aparellatge
necessari, resistivitat necessària de posta a terra i connexionats, totalment acabat.

406,45 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 22,35000 €

Altres conceptes 384,10000 €

P-6 EQPC015P u Rètol lluminós per entrada a l'aparcament, tipus Ajuntament, amb rètol ''llire/complet'' a dues
cares, l'encessa del cartell es realitzarà mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i/o manualment,
inclòs els ancoratges i els elements auxiliars de muntateg i connexionat.

1.250,50 €

Sense descomposició 1.250,50000 €

P-7 F1712A01 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de control prefabricat, de 1,66 x 3,16 m,
subministrat per B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, de comunicacions i de
control i demés ajudes necessàries

2.120,00 €

Altres conceptes 2.120,00000 €

P-8 F1712A02 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a serveis higiènics i vestidor/magatzem
totalment equipat, subministrat per B:SM, inclòs connexionat d'escomesa elèctrica, d'aigua
potable i demés ajudes necessàries.

11.340,00 €

Altres conceptes 11.340,00000 €

P-9 F1712A03 u Subministrament i muntatge d'equipament complert per cabina de control segons plànol de
detall, armaris, base endoll de 8 presses, taula amb calaix de canvi, etc.

2.350,00 €

Altres conceptes 2.350,00000 €

P-10 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,96 €
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Altres conceptes 5,96000 €

P-11 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

128,55 €

Altres conceptes 128,55000 €

P-12 F2221754 m Excavació de rasa per alimentació d'instal·lacions (barreres d'accés i senyal ´´P´´ exterior) de
40 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-13 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

8,97 €

Altres conceptes 8,97000 €

P-14 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

7,98 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-15 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

8,00 €

Altres conceptes 8,00000 €

P-16 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-17 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

11,33 €

Altres conceptes 11,33000 €

P-18 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,06 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-19 F2R4506A m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,93 €

Altres conceptes 6,93000 €

P-20 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

449,21 €
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B6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas  d'acer galvanitzat en calent, amb bas 372,48000 €

Altres conceptes 76,73000 €

P-21 F921201F m3 Subbase  de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,49 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,55200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

Altres conceptes 5,87850 €

P-22 F9365F21 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

72,85 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, a 65,65650 €

Altres conceptes 7,19350 €

P-23 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

73,34 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,15000 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-24 F961AAGA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 40x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

56,25 €

B9611AG0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 27,89850 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 12,69237 €

Altres conceptes 15,65913 €

P-25 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada amb fonament de formigo

62,00 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, a 48,37000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,53220 €

Altres conceptes 10,09780 €

P-26 F96412A1 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb fonament, elements
d'unió, peces d'extrem (cua de peix) i passamà.

132,34 €

GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible  d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiqu 18,84000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 27,20000 €

BB1221C0 m Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´I´´, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, d 66,50000 €

Altres conceptes 19,80000 €

P-27 F96412A2 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb fonament, elements
d'unió i peces d'extrem (cua de peix).

85,16 €

B44Z2016 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 19,32000 €

GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible  d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiqu 18,84000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 27,20000 €

Altres conceptes 19,80000 €

P-28 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

20,31 €
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(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

B96512C0 m Vorada recta  de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2  de 2 5,10300 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07073 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,78455 €

Altres conceptes 12,35172 €

P-29 F9652G01 m Tancament per a l'aparcament format per malla electrosoldada, de 200 x 50 mm de pas de
malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat de color blanc, amb recercat o
bastidos metàl·lic de perfil d'acer galvanitzat en color blanc de secció 30 x 30 x 1,5 mm i
muntants de tub rectangular d'acer galvanitzat de 50 x 50 x 1,5 mm i 1,5 m d'alçada.

34,30 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 1,09900 €

B010003 m Perfil d'acer galvanitzat i pintat, de secció quadrada 30x30x1,5 mm. 6,11200 €

B010002 u Muntant de perfil d'acer galvanitzat i pintat, de secció quadrada 50x50x1,5 mm i 1,50 1,86560 €

B010001 m2 Malla electrosoldada d'1,5 m d'alçada, de 200x50 mm de pas de malla i 6 mm de diàm 9,36000 €

Altres conceptes 15,86340 €

P-30 F9652G02 m Mur de tancament d'1 m d'alçada, continu, de 15 cm d'espessor de fàbrica amb 2 cares
vistes, de bloc 2CV de formigó, split amb dos cares vistes, color, 40 x 20 x 15 cm, amb junta
d'1 cm, rebuda amb morter de ciment
M-10.

43,32 €

B010005 m3 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg/m³ 1,46630 €

B010004 u Bloc de formigó, amb acabat split amb dos cares vistes, color, 40x20x15 cm, inclós p/p 19,27800 €

Altres conceptes 22,57570 €

P-31 F974V010 m Subministrament i col·locació de rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de colos blanc, de 30 x 30 x 8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

10,70 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola. 5,26614 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,16016 €

Altres conceptes 5,27370 €

P-32 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

179,39 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi,  amb les cares vistes flamejad 135,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,29988 €

Altres conceptes 36,15012 €

P-33 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a

213,60 €
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papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,06440 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejad 162,14000 €

Altres conceptes 44,39560 €

P-34 F986GF21 u Fitons d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80 cm d'alçada, inclòs fonament. 166,21 €

B010008 u Fita d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80 cm d'alçada, inclòs fonament. 156,35000 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-35 F991S051 u Subministrament i col·locació d'escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120 x 120 x
20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó de resistència de 20 N/mm2.

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2

94,65 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 9,89100 €

B99ZZ050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix. 76,03000 €

Altres conceptes 8,72900 €

P-36 F991SI01 u Subministrament i col·locació d'escossell de peces prefabricades de formigó de 120 x 110 cm
i 20 cm de fondària, amb 2 peces prefabricades de formigó de 110 x 7 x 20 cm i una de 120 x
7 x 20, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i base
de formigó de resistència de 20 N/mm2, de 20 cm de gruix.

46,31 €

B0606220 m3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 4,64168 €

B991WS10 u Peça de formigó 110x7x20 cm per a formació d'escocell. 15,88000 €

B991WS11 u Peça de formigó 120x7x20 cm per a formació d'escocell. 8,82000 €

Altres conceptes 16,96832 €

P-37 F9E13204 m2 Subministre i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20 x 20 x 4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment Pòrtland i beurada de
ciment Pòrtland.

20,95 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,01190 €

Altres conceptes 14,43667 €

P-38 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

57,31 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum a 53,45000 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-39 F9H11A61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada

56,25 €
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B9H11A61 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb betum asf 52,39000 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-40 F9H11H61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa
i compactada.

56,86 €

B9H11B31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S, amb betum asfàltic de 52,92000 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-41 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers Bm-3B, amb dotació 1 Kg/m2. 0,73 €

B055JHDM kg Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3B 0,59000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-42 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 Kg/m2. 3,07 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigons. 2,90000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-43 FAS20010 m Subministrament i col·locació de canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U250K.00R,
ample interior 250mm i alçària exterior 300mm, amb secció hidràulica no inferior 580 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS250, perfils
d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa clase F900 i 1m de longitud, ref.
ULM2140401 de la serie U 250 K de ULMA

172,19 €

ULM2140401 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U250K.00R, ample interior 250mm i alç 145,50000 €

Altres conceptes 26,69000 €

P-44 FAS20011 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó Polímer tipus ULMA, model cos superior
AK250S amb mides de 310x500x400 mm, amb premarques per connectar la canal U250K,
model cos intermitj A250I i Base A250B amb mides de 310x500x400, disposa al mateix
temps de sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció d'aigües pluvials
a col·lectors principals, tanca de seguretat CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció
lateral, reixeta de 0,5 m. de longitud, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles
Model-C250., ref. ULMA0129 de la serie U 250 K de ULMA

337,08 €

ULMA0129 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó Polímer tipus ULMA, model cos sup 324,69000 €

Altres conceptes 12,39000 €

P-45 FAS20013 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample interior 100mm i alçària
exterior 95mm, de secció hidràulica no inferior a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m de longitud, amb fixació ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat
nervada, model GN100UOA, de classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat sengons la
declaració de conformitat CE., ref. ULM2110101 de la serie Euroself de ULMA

17,75 €
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ULM2110101 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample interior 100mm i alç 17,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

0,48 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,02641 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,10347 €

Altres conceptes 0,35012 €

P-47 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,67 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,25363 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,06436 €

Altres conceptes 0,35201 €

P-48 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

0,83 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

Altres conceptes 0,34614 €

P-49 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.

2,02 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,23510 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 0,97639 €

Altres conceptes 0,80851 €

P-50 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.

2,61 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,37200 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 1,55522 €

Altres conceptes 0,68278 €

P-51 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual.

8,28 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 3,89000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,93000 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-52 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment la numeració de les places, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual.

7,93 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 3,89000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre. 0,93000 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-53 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.

61,07 €
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BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat. 48,29000 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-54 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

75,05 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,65000 €

Altres conceptes 13,40000 €

P-55 FBBZ1120 m Suport rectangular  de tub  d'acer galvanitzat  de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. 18,08 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical. 13,46000 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-56 FBPAU010 u Subministrament i instal·lació de càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3'', numero de píxels 291.000, resolució 380 LTV.

483,09 €

BPA1U010 u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'', numero de píxels 291 331,98000 €

BPA1U110 u Equip d'alimentació de CTTV amb estabilitzador electrònic en xassís IP65, 9 V, 500 m 53,64000 €

BP4T1000 u Kit d'unió de fusió per a fibra òptica 15,07000 €

Altres conceptes 82,40000 €

P-57 FBPAU011 m Subministrament i estesa de cablejat de FO per a la transmissió de dades des de les
càmeres CCTV a la cabina de control.

5,49 €

BP4AA4A0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estruct 2,50950 €

Altres conceptes 2,98050 €

P-58 FD1BS050 u Subministrament i col·locació de la reixa d'embornal Delta 80 de fosa dúctil, col·locada amb
morter.

87,36 €

BD1BS001 U Reixa i marc per a embornal tipus Delta 80. 71,82000 €

Altres conceptes 15,54000 €

P-59 FD5JV010 m Pou de caiguda per a aigues pluvials, embornal, de 70 x 30 cm de secció interior, a base
d'obra de fàbrica de totxo massís o prefabricada de formigó.

97,28 €

B0606210 m3 Formigó de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plàstica i grandaria maxima del gra 15,97284 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50 x 50 cm per a 20 usos. 4,32000 €

Altres conceptes 76,98716 €

P-60 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,67 €

BD7F4370 m Tub de PVC  de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid n 9,07000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-61 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

13,41 €

BD7F7370 m Tub de PVC  de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid n 12,77000 €
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Altres conceptes 0,64000 €

P-62 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

22,75 €

BD7FA370 m Tub de PVC  de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid n 22,04000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-63 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

34,53 €

BD7FD570 m Tub de PVC  de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid n 33,46000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-64 FD95D470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre fins a 60 cm,
amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,77 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,13720 €

Altres conceptes 5,63280 €

P-65 FDB2SS6D u Solera amb mitja canya de formigó de resistència de 20 N/mm2 de 15 cm de gruix mínim per
a tub de Ø600 mm.

31,74 €

B0606220 m3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 17,06500 €

Altres conceptes 14,67500 €

P-66 FDDZFDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

118,56 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,20238 €

BDDZFDD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i amb t 102,82000 €

Altres conceptes 14,53762 €

P-67 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,08 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,78000 €

Altres conceptes 11,30000 €

P-68 FDGZU010 m Subministrament i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

0,28 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària. 0,11220 €

Altres conceptes 0,16780 €

P-69 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,04 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons  de 40x40x45 cm, per a instal·laci 15,26000 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 3,48138 €

Altres conceptes 35,29862 €

P-70 FDK262W8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

321,81 €

BDK214U5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons  de 140x70x80 cm, per a instal·lac 233,65000 €

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 12,96100 €

Altres conceptes 75,19900 €

P-71 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra.

89,35 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 34,62415 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,37959 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 3,95934 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm. 0,48538 €

Altres conceptes 48,90154 €

P-72 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

70,17 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 10,55912 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,33056 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €

Altres conceptes 59,27913 €

P-73 FDK2U775 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

147,94 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 22,43912 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,65079 €

B0111000 m3 Aigua 0,00357 €

Altres conceptes 124,84652 €

P-74 FDKZ3154 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x45 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

27,94 €

B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 1,00280 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 400x400x45 mm i de 25 kg d 14,71000 €

Altres conceptes 12,22720 €

P-75 FDKZ3155 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
400x400x45 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.

27,94 €
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B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 1,00280 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 400x400x45 mm i de 25 kg d 14,71000 €

Altres conceptes 12,22720 €

P-76 FDKZ3174 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter.

52,22 €

B0704200 t Morter M-4A (4 N/mm2), a granel. 1,50420 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 35,00000 €

Altres conceptes 15,71580 €

P-77 FDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

214,80 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,09022 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a 198,66000 €

Altres conceptes 16,04978 €

P-78 FDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 700x700 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter.

328,84 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,09022 €

BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 700x700 mm, per a 310,70000 €

Altres conceptes 18,04978 €

P-79 FFB1R325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

153,31 €

BFYB1R32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 31 3,41000 €

BFWB1R32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exte 48,98400 €

BFB1R300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pr 27,40740 €

Altres conceptes 73,50860 €

P-80 FFB3CA25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

28,55 €

BFYB3C32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,46000 €

BFWB3C32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de diàmetre nominal ex 14,24400 €

BFB3CA00 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 8,33340 €

Altres conceptes 5,51260 €

P-81 FG01RF01 u Equip d'instal·lació per a la recàrrega de Vehicle Elèctric. Inclós els pals de recàrrega de
doble endoll monofàsic tipus Schuko (230 V c.a., 16 A per presa, de 7,2 kW), de cos circular
d'acer inoxdidable de dimensions 1230 x 214 mm amb pintura antigrafiti i protecció IP54, així
com quadre general de protecció i de distribució elèctrica, les proteccions diferencials,
comptadors elèctrics, cablejat de subministrament elèctric amb els respectius connexionats i
el connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia.

28.161,62 €
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B010017 u Pal de recàrrega de doble endoll monofàsic tipus Schuko (230 V c.a., 16 A per presa, 19.517,76000 €

XP01B4 u Instal·lació d'equip per a la recàrrega de vehicles elèctrics. S'inclou el quadre general d 8.643,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 FG21RA18 u Instal·lació de barrera automàtica per a vehicles subministrada per B:SM, accionament
manual. Inclou fonament, fixació, cables, connexionat amb comandaments a cabina.

376,28 €

B010007 u Barrera automàtica per a vehicles subministrada per B:SM, accionament manual. Incló 240,50000 €

Altres conceptes 135,78000 €

P-83 FG21RA1G m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

2,49 €

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,93840 €

Altres conceptes 1,55160 €

P-84 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

3,03 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 1,47900 €

Altres conceptes 1,55100 €

P-85 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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

2,62 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

Altres conceptes 0,98800 €

P-86 FG2889G2 u Subministrament i col·locació de creueta per al suport de tres projectors. 114,60 €

B010009 u Creueta d'acer galvanitzat per al suport de tres projectors. 85,60000 €

Altres conceptes 29,00000 €

P-87 FG310512 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas amb baixa emisió fums,
col·locat en tub.

17,09 €

BG314380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 15,27750 €

Altres conceptes 1,81250 €

P-88 FG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

10,18 €

BG315560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 8,71080 €

Altres conceptes 1,46920 €

P-89 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,46 €
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BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 2,98860 €

Altres conceptes 1,47140 €

P-90 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,73 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,24440 €

Altres conceptes 7,34560 €

P-91 FGK22681 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrat

12,72 €

BGK22680 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 8,12940 €

Altres conceptes 4,59060 €

P-92 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament d'acer inoxidable, amb 6 sortides,
doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge

2.756,88 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament, amb 6 sortides, doble nivell 2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

Altres conceptes 178,45000 €

P-93 FHLLSGCV u Instal·lació interior de columna, amb seccionador, born de terra, 2x4 fusibles de 6A, cablejat
de 3x2,5 mm2, V-750.

88,59 €

BHN1SA08 u Instal·lació interior de columna, amb seccionador, borne de terra, 2x4 fusibles de 6a, c 88,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 FHM11L25 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED de 100 w de potència i d'aliatge
d'alumini.

851,87 €

B010006 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED de 100 w de potència i d'aliatge d' 759,99000 €

Altres conceptes 91,88000 €

P-95 FHR0AL98 u Suministrament i col.locacio columna de llum eixample de 8,0 m, format per columna
d'alumini extruit de 5 mm de gruix en acabat anoditzat i segellat amb base de fundició
d'alumini amb relleu format per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb corindó, amb
una llumenera de fundició d'alumini de 250w de VSAP, registre superior. Inclós equip electric
i cablejat interior, col.locat amb platina metal.lica sobre dau de formigo. inclou fonamentació
de formigó de 80x80x1000xcm. segons plànol detall.

1.363,36 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 1,50000 €

BHN32G70 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 163,10000 €
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BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,66000 €

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 21,60600 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 25,08000 €

BRH0AL99 u Columna de llum eixample de 8,0 m, format per columna d'alumini extruit de 5 mm de 952,60000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,53000 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 1,88000 €

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 9,19000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de l 2,56500 €

Altres conceptes 181,64900 €

P-96 FQ116311 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical
certificada FSC, collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, 60 cm de llargària, amb
suport de fosa d'alumini AG-3, inclòs fonamentació.

513,98 €

BQ116311 u Banc  de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de f 495,00000 €

Altres conceptes 18,98000 €

P-97 FQ116H11 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o similar, de fusta tropical
certificada FSC, collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, 300 cm de llargària, amb
suport de fosa d'alumini AG-3, inclòs fonamentació.

1.001,85 €

BQ116H11 u Banc  de posts de pi roig tractat en autoclau, de 3 m de llargària, amb respatller de fust 975,00000 €

Altres conceptes 26,85000 €

P-98 FQ21S010 u Subministrament i col·locació de paperera 70 L formada per un tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions
de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat
de 30 mm i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodó d'acer
galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel·les
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de
vorera i subjeccions formades per a 4 perns d'expansió M8, inclòs finamentació.

132,26 €

BQ21US10 u Paperera model barcelona 70 l formada per planxa d'acer zincat i protegit amb capa de 123,53000 €

Altres conceptes 8,73000 €

P-99 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 1000 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

219,90 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 1000 mm d'alçà 205,30000 €

Altres conceptes 14,60000 €

P-100 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,94 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-101 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

4,20 €
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Altres conceptes 4,20000 €

P-102 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,34 €

Altres conceptes 4,34000 €

P-103 G219U002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o de formigó, fins a una fondària
de 20 cm, inclòs neteja posterior.

3,09 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-104 G219U003 m2 Demolició de paviments asfàltics de qualsevol tipus, inclòs bases i subbases, càrrega,
transport, descàrrega a  l'abocador i cànon d'abocament.

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-105 G219U200 m2 Fresat fins a 3 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

1,00 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-106 G2214101 m3 Excavació i piconatge en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, amb compatació del 95 % del PM.

6,07 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-107 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

13,39 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada. 10,88400 €

Altres conceptes 2,44650 €

P-108 G3F516G1 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot, per a fonament de columna d'enllumenat i altres elements, col·locat i vibrat.

95,63 €

B0654050 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 85,58270 €

Altres conceptes 10,04730 €

P-109 G3FB3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en fonaments de columna
d'enllumenat i altres elements.

1,51 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00444 €

Altres conceptes 1,50556 €

P-110 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

128,28 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefab 97,12500 €

Altres conceptes 31,15500 €

P-111 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

130,83 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,98500 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base p 91,78000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 13,05000 €

Altres conceptes 20,01500 €

P-112 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

130,74 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 97,27000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 8,70000 €

Altres conceptes 24,77000 €

P-113 TEF10003 m Pintat de vorades de formigó amb clorocautxú, amb capa d'imprimació i dues d'acabat, inclòs
neteja final.

5,57 €

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 0,41000 €

B89ZJ000 kg Pintura de clorocautxú 0,88200 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 0,10000 €

Altres conceptes 4,17800 €

P-114 TEF10006 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic. 10,82 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 3,89000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,93000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 0,60000 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-115 TEF10007 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic. 12,17 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 0,60000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 5,05700 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,11600 €

Altres conceptes 5,39700 €

P-116 TEF10008 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el pas, stop, etc) segons plànol, sobre
paviment, amb pintura de poliuretà alifatic.

9,28 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 0,60000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització. 2,72300 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,55800 €

Altres conceptes 5,39900 €

P-117 TEF20010 u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de protecció IP-56), de
660 x 220 mm de dimensió del pictograma, amb sistema autònom d'il·luminació
d'emergència, il·luminació incorporada tipus fluorescent, de dues cares, totalment instal·lat,
fixat i ancorat lateralment a suport.

692,29 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 18,40000 €

Altres conceptes 673,89000 €
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P-118 TEF2001C u Subministrament i col·locació de placa de senyalització per a exterior d'elements contra
incendis, de 210 x 300 mm, amb pintura fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós
fixació i ancoratge a suport.

47,72 €

BBM1EB13 u Placa per a senyalització per a exterior d'elements contraincendis, de 210 x 300 mm, a 32,37000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 3,90000 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-119 TEF2002A u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de protecció IP-56), de
660 x 220 mm de dimensió del pictograma, amb sistema autònom d'il·luminació
d'emergència, il·luminació incorporada tipus fluorescent, d'una cara, totalment instal·lat, fixat i
ancorat lateralment a suport.

630,99 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 12,10000 €

BH61INT6 u Retol tipus B o D, de 660 x 220 mm, amb sistema autònom d'il·luminació d'emergència 490,00000 €

Altres conceptes 128,89000 €

P-120 TEF30008 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per rètol lluminós de senyalització,
especialment dissenyat per al seu muntatge a pal metàl·lic o parament, inclós elements
d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

53,13 €

BBMZ1B22 u Suport d'acer galvanitzat, especialment dissenyat per fixar retòls lluminosos de senyali 12,80000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 8,10000 €

Altres conceptes 32,23000 €

P-121 TEF30009 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per extintor, especialment
dissenyat per al seu muntatge a pal de metàl·lic, inclós elements d'ancoratges i fixació,
totalment acabat.

26,45 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 3,00000 €

BBMZ1B21 u Suport d'acer galvanitzat per extintor, especialment dissenyat per al seu muntatge a pa 12,00000 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-122 TEF30010 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per a placa de senyalització
d'elements contra incendis, especialment dissenyat per al seu muntatge a pal metàl·lic o
parament, inclós elements d'ancoratges i fixació, totalment acabat.

30,03 €

BBMZ1B23 u Suport d'acer galvanitzat, especialment dissenyat per a fixar plaques de senyalització 8,60000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 3,10000 €

Altres conceptes 18,33000 €

P-123 TID3000G m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS), amb
baixa emissivitat de fums, tetrapolar de secció 4 x 6 mm², col·locat en rasa de l'enllumenat de
l'aparcament, inclós part proporcional de conexionats, caixes de derivacióm, borns i
entroncament, tot muntat, conexionat i en funcionament.

6,47 €

BG31D550 m Conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió asignada, amb desiganació RZ1-K (AS), tetr 2,93000 €
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B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 2,30000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-124 TIEU0001 u Columna cilíndrica model Prim de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, inclós execució de la cimentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrants a l'abocador.

2.646,41 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 1,88000 €

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 9,19000 €

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 64,09780 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 25,08000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 1,00000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,53000 €

BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 12,08000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de l 2,56500 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,41600 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, bipolar de secció 2 x 2,5 mm2 9,60000 €

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,10000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 120,00000 €

BHM1E240 u Columna cilíndrica model Prim 9 m, amb base platina, per anar muntada amb perns d' 1.153,20000 €

Altres conceptes 1.242,67120 €

P-125 TIEU0004 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telecomunicacions format per 6 tubs corrugats
exterior i llisos interior de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllants i no propagadors
de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N inclòs dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I

53,41 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,00500 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 10,39500 €

Altres conceptes 27,01000 €

P-126 TIEU000B u Columna de 4 m d'alçada amb lluminària d'halogenurs metàl·lics de 150 w, de la marca
Philips tipus TORINO o similar, inclòs obra civil, tot instal·lat, probat i en funcionament.

780,44 €

BG46E020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 12,08000 €

BHM1INT1 u Columna de 4 metres d'alçada amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 150 W, de la a 556,90000 €

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm. 9,19000 €

B0608220 m3 Formigo HA-25, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 35,28980 €

BHMZ1006 u Conjunt de quatre perns per a cimentació. 25,08000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 1,00000 €

BG3ZE110 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2. 1,88000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de l 2,56500 €
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BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,41600 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, bipolar de secció 2 x 2,5 mm2 9,60000 €

BGDZE020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,10000 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 50,00000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,53000 €

Altres conceptes 71,80920 €

P-127 TII400B1 u Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols seca polivalent, càrrega 5 kg, amb
pressió incoporada, manòmetre per comprovació de la pressió, model homologat,
classificació 21 A - 113 B.

94,83 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 4,00000 €

BM31INT2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 5 kg, amb pressió incoporada, man 58,60000 €

Altres conceptes 32,23000 €

P-128 TOK20001 u Formació de caixa per a embornal de 70 x 30 x 85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I.

202,37 €

B0X0INT1 u Part proporcional dels materials especificats a l'enunciat de la partida i dels elements i 25,00000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 21,34000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,92970 €

B0111000 m3 Aigua 0,00357 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de  29X14X10 cm, per a revestir. 42,90000 €

Altres conceptes 112,19673 €

P-129 XPA10U03 u Estudi de Seguretat i Salut segons especificacions del Projecte. 19.834,09 €

Sense descomposició 19.834,09000 €

P-130 XPA10U04 u Partida alçada a justificar a preus de projecte per l'execució d'unitats d'obra adicionals que es
precisin a criteri de la propietat o de la direcció d'obra.

21.000,00 €

Altres conceptes 21.000,00000 €

                                                    Barcelona, juny de 2012

                                                       AUTOR DEL PROJECTE

                                                       Jordi Olmo Novoa
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 01 Treballs previs i enderrocs

1 G219U002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o de
formigó, fins a una fondària de 20 cm, inclòs neteja posterior. (P - 103)

3,09 97,300 300,66

2 G219U003 m2 Demolició de paviments asfàltics de qualsevol tipus, inclòs bases i
subbases, càrrega, transport, descàrrega a l'abocador i cànon
d'abocament. (P - 104)

4,63 353,400 1.636,24

3 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 10)

5,96 2.287,700 13.634,69

4 E2133353 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 1)

102,36 25,000 2.559,00

5 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
(P - 2)

32,85 169,875 5.580,39

6 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 100)

3,94 56,700 223,40

7 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 101)

4,20 56,700 238,14

8 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 102)

4,34 247,840 1.075,63

9 G219U200 m2 Fresat fins a 3 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 105)

1,00 10,200 10,20

10 F2R4506A m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km (P - 19)

6,93 795,343 5.511,73

11 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
11)

128,55 1,000 128,55

TOTAL Titol 3 01.01.01 30.898,63

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 02 Moviment de terres

1 G2214101 m3 Excavació i piconatge en zona de desmunt, de terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, amb compatació del 95
% del PM. (P - 106)

6,07 4.627,265 28.087,50

2 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 16)

5,55 2.067,892 11.476,80

3 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 107)

13,39 4.796,495 64.225,07

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

4 F2R4506A m3 Transport de terres i/o runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km (P - 19)

6,93 2.559,373 17.736,45

TOTAL Titol 3 01.01.02 121.525,82

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 03 Pavimentació

Titol 4 01 Aparcament

1 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 Kg/m2. (P - 42) 3,07 5.163,200 15.851,02

2 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)

57,31 619,584 35.508,36

3 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 21)

29,49 1.290,800 38.065,69

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 89.425,07

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 03 Pavimentació

Titol 4 02 Carrer

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 21)

29,49 1.115,330 32.891,08

2 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 107)

13,39 372,800 4.991,79

3 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó (P - 32)

179,39 10,000 1.793,90

4 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó (P - 33)

213,60 16,000 3.417,60

5 F9E13204 m2 Subministre i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20
x 20 x 4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment Pòrtland i beurada de ciment Pòrtland. (P - 37)

20,95 1.765,800 36.993,51

6 F9365F21 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 22)

72,85 264,870 19.295,78

7 F974V010 m Subministrament i col·locació de rigola de 30 cm d'amplària amb peces
de morter de ciment de colos blanc, de 30 x 30 x 8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
(P - 31)

10,70 240,250 2.570,68

8 F961AAGA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 40x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I  de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 24)

56,25 214,250 12.051,56

9 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi,
recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm, col·locada amb
fonament de formigo (P - 25)

62,00 12,000 744,00

euros
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10 F991S051 u Subministrament i col·locació d'escossell quadrat de planxa d'acer
galvanitzat de 120 x 120 x 20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat de
formigó de resistència de 20 N/mm2.

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCOSSELL QUADRAT DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE
GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA
DE 20N/MM2 (P - 35)

94,65 8,000 757,20

11 F991SI01 u Subministrament i col·locació d'escossell de peces prefabricades de
formigó de 120 x 110 cm i 20 cm de fondària, amb 2 peces
prefabricades de formigó de 110 x 7 x 20 cm i una de 120 x 7 x 20,
rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i base de formigó de resistència de 20 N/mm2, de 20 cm de
gruix. (P - 36)

46,31 32,000 1.481,92

12 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)

57,31 197,844 11.338,44

13 F9H11A61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
(P - 39)

56,25 197,844 11.128,73

14 F9H11H61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada. (P
- 40)

56,86 237,413 13.499,30

15 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers Bm-3B,
amb dotació 1 Kg/m2. (P - 41)

0,73 1.648,700 1.203,55

16 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 Kg/m2. (P - 42) 3,07 1.648,700 5.061,51

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 159.220,55

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 04 Obra civil

1 G3F516G1 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, per a fonament de columna
d'enllumenat i altres elements, col·locat i vibrat. (P - 108)

95,63 5,055 483,41

2 G3FB3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en
fonaments de columna d'enllumenat i altres elements. (P - 109)

1,51 106,155 160,29

3 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 23)

73,34 11,200 821,41

4 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 28)

20,31 17,900 363,55

5 F1712A01 u Subministrament i col·locació de mòdul de cabina de control
prefabricat, de 1,66 x 3,16 m, subministrat per B:SM, inclòs
connexionat d'escomesa elèctrica, de comunicacions i de control i
demés ajudes necessàries (P - 7)

2.120,00 1,000 2.120,00

6 F1712A03 u Subministrament i muntatge d'equipament complert per cabina de
control segons plànol de detall, armaris, base endoll de 8 presses,
taula amb calaix de canvi, etc. (P - 9)

2.350,00 1,000 2.350,00

7 F1712A02 u Instal·lació de mòdul prefabricat 2,44 x 6,00 m per a serveis higiènics i
vestidor/magatzem totalment equipat, subministrat per B:SM, inclòs
connexionat d'escomesa elèctrica, d'aigua potable i demés ajudes
necessàries. (P - 8)

11.340,00 1,000 11.340,00

euros
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8 F9652G01 m Tancament per a l'aparcament format per malla electrosoldada, de 200
x 50 mm de pas de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
plastificat de color blanc, amb recercat o bastidos metàl·lic de perfil
d'acer galvanitzat en color blanc de secció 30 x 30 x 1,5 mm i muntants
de tub rectangular d'acer galvanitzat de 50 x 50 x 1,5 mm i 1,5 m
d'alçada.

(P - 29)

34,30 280,000 9.604,00

9 F9652G02 m Mur de tancament d'1 m d'alçada, continu, de 15 cm d'espessor de
fàbrica amb 2 cares vistes, de bloc 2CV de formigó, split amb dos
cares vistes, color, 40 x 20 x 15 cm, amb junta d'1 cm, rebuda amb
morter de ciment
M-10.

(P - 30)

43,32 280,000 12.129,60

10 F6A135PB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada (P - 20)

449,21 2,000 898,42

11 F96412A1 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb
fonament, elements d'unió, peces d'extrem (cua de peix) i passamà. (P
- 26)

132,34 4,800 635,23

12 F96412A2 m Barrera de protecció tipus doble ona. Inclou perfils de subjecció amb
fonament, elements d'unió i peces d'extrem (cua de peix). (P - 27)

85,16 4,800 408,77

13 F986GF21 u Fitons d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 15 cm i 80 cm d'alçada,
inclòs fonament. (P - 34)

166,21 2,000 332,42

TOTAL Titol 3 01.01.04 41.647,10

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 05 Instal·lacions

Titol 4 01 Aparcament

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 13)

8,97 178,000 1.596,66

2 F2221754 m Excavació de rasa per alimentació d'instal·lacions (barreres d'accés i
senyal ´´P´´ exterior) de 40 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres, amb retroexcavadora. (P - 12)

5,45 99,000 539,55

3 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió
i muntatge (P - 92)

2.756,88 1,000 2.756,88

4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 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 - 85)

2,62 253,000 662,86

5 FG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 88)

10,18 451,000 4.591,18

6 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 90)

8,73 253,000 2.208,69

euros
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7 FG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 84)

3,03 10,500 31,82

8 FG21RA1G m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 83)

2,49 13,500 33,62

9 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 89)

4,46 92,200 411,21

10 TIEU0001 u Columna cilíndrica model Prim de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó,
inclós execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport
i transport de terres sobrants a l'abocador. (P - 124)

2.646,41 12,000 31.756,92

11 FHM11L25 u Subministrament i instal·lació de projector tipus LED de 100 w de
potència i d'aliatge d'alumini. (P - 94)

851,87 36,000 30.667,32

12 FG2889G2 u Subministrament i col·locació de creueta per al suport de tres
projectors. (P - 86)

114,60 12,000 1.375,20

13 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 69)

54,04 12,000 648,48

14 FG21RA18 u Instal·lació de barrera automàtica per a vehicles subministrada per
B:SM, accionament manual. Inclou fonament, fixació, cables,
connexionat amb comandaments a cabina. (P - 82)

376,28 2,000 752,56

15 FBPAU010 u Subministrament i instal·lació de càmera per a CTTV de seguretat, en
color, amb xip CCD d'1/3'', numero de píxels 291.000, resolució 380
LTV. (P - 56)

483,09 2,000 966,18

16 FBPAU011 m Subministrament i estesa de cablejat de FO per a la transmissió de
dades des de les càmeres CCTV a la cabina de control. (P - 57)

5,49 58,000 318,42

17 EQPC015P u Rètol lluminós per entrada a l'aparcament, tipus Ajuntament, amb rètol
''llire/complet'' a dues cares, l'encessa del cartell es realitzarà
mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i/o manualment, inclòs els ancoratges i
els elements auxiliars de muntateg i connexionat. (P - 6)

1.250,50 1,000 1.250,50

18 FG01RF01 u Equip d'instal·lació per a la recàrrega de Vehicle Elèctric. Inclós els
pals de recàrrega de doble endoll monofàsic tipus Schuko (230 V c.a.,
16 A per presa, de 7,2 kW), de cos circular d'acer inoxdidable de
dimensions 1230 x 214 mm amb pintura antigrafiti i protecció IP54, així
com quadre general de protecció i de distribució elèctrica, les
proteccions diferencials, comptadors elèctrics, cablejat de
subministrament elèctric amb els respectius connexionats i el
connexionat a la xarxa de baixa tensió del c/Bolívia. (P - 81)

28.161,62 1,000 28.161,62

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 108.729,67

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 05 Instal·lacions

Titol 4 02 Carrer

1 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat de l'aparcament d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió
i muntatge (P - 92)

2.756,88 1,000 2.756,88

2 EG22SA04 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de doble paret,
corrugada l'exterior i llisa la interior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistpencia a l'impacte de 40 J,

3,00 376,200 1.128,60

euros
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resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. (P - 3)

3 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 89)

4,46 514,200 2.293,33

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 90)

8,73 376,200 3.284,23

5 FDGZU010 m Subministrament i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora. (P - 68)

0,28 376,200 105,34

6 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 69)

54,04 14,000 756,56

7 FDKZ3155 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de fosa grisa de 400x400x45 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter. (P - 75)

27,94 14,000 391,16

8 FHR0AL98 u Suministrament i col.locacio columna de llum eixample de 8,0 m,
format per columna d'alumini extruit de 5 mm de gruix en acabat
anoditzat i segellat amb base de fundició d'alumini amb relleu format
per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb corindó, amb una
llumenera de fundició d'alumini de 250w de VSAP, registre superior.
Inclós equip electric i cablejat interior, col.locat amb platina metal.lica
sobre dau de formigo. inclou fonamentació de formigó de
80x80x1000xcm. segons plànol detall. (P - 95)

1.363,36 6,000 8.180,16

9 TIEU000B u Columna de 4 m d'alçada amb lluminària d'halogenurs metàl·lics de
150 w, de la marca Philips tipus TORINO o similar, inclòs obra civil, tot
instal·lat, probat i en funcionament. (P - 126)

780,44 4,000 3.121,76

10 FHLLSGCV u Instal·lació interior de columna, amb seccionador, born de terra, 2x4
fusibles de 6A, cablejat de 3x2,5 mm2, V-750.
(P - 93)

88,59 11,000 974,49

11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 13)

8,97 240,200 2.154,59

12 TIEU0004 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telecomunicacions format
per 6 tubs corrugats exterior i llisos interior de polietilè, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllants i no propagadors de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N inclòs dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I (P - 125)

53,41 240,200 12.829,08

13 FDK262W8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 70)

321,81 6,000 1.930,86

14 FDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 700x700 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter. (P - 78)

328,84 12,000 3.946,08

15 FFB1R325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa (P - 79)

153,31 232,400 35.629,24

16 FDK2U775 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 75x75x70 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 73)

147,94 6,000 887,64

17 FDKZ3174 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat
amb morter. (P - 76)

52,22 6,000 313,32

18 FFB3CA25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

28,55 15,500 442,53

19 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de

70,17 1,000 70,17

euros
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290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 72)

20 FDKZ3154 u Subminitrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de fosa grisa de 420x420x45 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter. (P - 74)

27,94 1,000 27,94

21 FG310512 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefinas amb baixa emisió fums, col·locat en tub. (P -
87)

17,09 249,200 4.258,83

22 FGK22681 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30
kV, unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat (P - 91)

12,72 235,200 2.991,74

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 88.474,53

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 06 Sanejament i drenatge

Titol 4 01 Aparcament

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

7,98 146,000 1.165,08

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)

11,33 146,000 1.654,18

3 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 60)

9,67 7,500 72,53

4 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 62)

22,75 73,000 1.660,75

5 FAS20010 m Subministrament i col·locació de canal de Formigó Polímer tipus
ULMA, model U250K.00R, ample interior 250mm i alçària exterior
300mm, amb secció hidràulica no inferior 580 cm2, per recollida
d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat
CS250, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa
clase F900 i 1m de longitud, ref. ULM2140401 de la serie U 250 K de
ULMA
(P - 43)

172,19 110,000 18.940,90

6 FAS20011 u Pericó de configuració de tres cossos de Formigó Polímer tipus ULMA,
model cos superior AK250S amb mides de 310x500x400 mm, amb
premarques per connectar la canal U250K, model cos intermitj A250I i
Base A250B amb mides de 310x500x400, disposa al mateix temps de
sortides premarcades de diferents diàmetres per a la reconducció
d'aigües pluvials a col·lectors principals, tanca de seguretat CS250,
perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de 0,5 m. de
longitud, cistell galvanitzat per a la recollida de fulles Model-C250., ref.
ULMA0129 de la serie U 250 K de ULMA (P - 44)

337,08 2,000 674,16

7 FAS20013 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample
interior 100mm i alçària exterior 95mm, de secció hidràulica no inferior
a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud,
amb fixació ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat nervada,
model GN100UOA, de classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2110101 de la serie
Euroself de ULMA (P - 45)

17,75 4,000 71,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.01.06.01 24.238,60

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 06 Sanejament i drenatge

Titol 4 02 Carrer

1 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades
a la vora (P - 15)

8,00 96,000 768,00

2 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 18)

9,06 96,000 869,76

3 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

7,98 108,950 869,42

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)

11,33 108,950 1.234,40

5 FD1BS050 u Subministrament i col·locació de la reixa d'embornal Delta 80 de fosa
dúctil, col·locada amb morter. (P - 58)

87,36 10,000 873,60

6 TOK20001 u Formació de caixa per a embornal de 70 x 30 x 85 cm, amb parets de
29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. (P - 128)

202,37 6,000 1.214,22

7 FD5JV010 m Pou de caiguda per a aigues pluvials, embornal, de 70 x 30 cm de
secció interior, a base d'obra de fàbrica de totxo massís o prefabricada
de formigó. (P - 59)

97,28 8,000 778,24

8 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 60)

9,67 11,000 106,37

9 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 61)

13,41 97,500 1.307,48

10 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 62)

22,75 23,200 527,80

11 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

34,53 94,800 3.273,44

12 FD95D470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de
diàmetre fins a 60 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 64)

19,77 118,000 2.332,86

13 FDDZFDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 66)

118,56 4,000 474,24

14 FDB2SS6D u Solera amb mitja canya de formigó de resistència de 20 N/mm2 de 15
cm de gruix mínim per a tub de Ø600 mm. (P - 65)

31,74 4,000 126,96

15 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 67)

15,08 28,000 422,24

16 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 111)

130,83 4,000 523,32

euros
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17 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 110)

128,28 1,200 153,94

18 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de
pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 112)

130,74 4,000 522,96

19 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. (P - 71)

89,35 1,000 89,35

20 FDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter (P - 77)

214,80 1,000 214,80

21 FAS20013 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model EUROSELF, ample
interior 100mm i alçària exterior 95mm, de secció hidràulica no inferior
a 80 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud,
amb fixació ràpida sense tanques, reixeta d'acer galvanitzat nervada,
model GN100UOA, de classe A-15 i 1 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2110101 de la serie
Euroself de ULMA (P - 45)

17,75 55,000 976,25

TOTAL Titol 4 01.01.06.02 17.659,65

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 07 Elements seguretat contraincendis

Titol 4 01 Instal·lacions fixes

1 TII400B1 u Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols seca polivalent,
càrrega 5 kg, amb pressió incoporada, manòmetre per comprovació de
la pressió, model homologat, classificació 21 A - 113 B. (P - 127)

94,83 17,000 1.612,11

2 TEF30009 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per extintor,
especialment dissenyat per al seu muntatge a pal de metàl·lic, inclós
elements d'ancoratges i fixació, totalment acabat. (P - 121)

26,45 17,000 449,65

3 EINTCON u Connexió de la xarxa elèctrica per als rètols lluminosos al quadre
elèctric, inclòs aparellatge necessari, resistivitat necessària de posta a
terra i connexionats, totalment acabat. (P - 5)

406,45 1,000 406,45

4 EGD1421E u Comprovació de posada a terra de la instal·lació en quadre elèctric i
col·locació de piqueta de coure si escau, totalment acabat. (P - 4)

310,18 1,000 310,18

5 TID3000G m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat de fums, tetrapolar de secció
4 x 6 mm², col·locat en rasa de l'enllumenat de l'aparcament, inclós
part proporcional de conexionats, caixes de derivacióm, borns i
entroncament, tot muntat, conexionat i en funcionament. (P - 123)

6,47 274,000 1.772,78

TOTAL Titol 4 01.01.07.01 4.551,17

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 07 Elements seguretat contraincendis

Titol 4 02 Senyalització

1 TEF2002A u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de
protecció IP-56), de 660 x 220 mm de dimensió del pictograma, amb
sistema autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació incorporada
tipus fluorescent, d'una cara, totalment instal·lat, fixat i ancorat
lateralment a suport. (P - 119)

630,99 2,000 1.261,98

euros



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

PRESSUPOST Pàg.: 10

2 TEF20010 u Subministrament i instal·lació de rètol lluminós per a exterior (grau de
protecció IP-56), de 660 x 220 mm de dimensió del pictograma, amb
sistema autònom d'il·luminació d'emergència, il·luminació incorporada
tipus fluorescent, de dues cares, totalment instal·lat, fixat i ancorat
lateralment a suport. (P - 117)

692,29 12,000 8.307,48

3 TEF2001C u Subministrament i col·locació de placa de senyalització per a exterior
d'elements contra incendis, de 210 x 300 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons norma UNE 23-033, inclós fixació i ancoratge a
suport. (P - 118)

47,72 26,000 1.240,72

4 TEF30008 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per rètol
lluminós de senyalització, especialment dissenyat per al seu muntatge
a pal metàl·lic o parament, inclós elements d'ancoratges i fixació,
totalment acabat. (P - 120)

53,13 14,000 743,82

5 TEF30010 u Subministrament i instal·lació de suport d'acer galvanitzat per a placa
de senyalització d'elements contra incendis, especialment dissenyat
per al seu muntatge a pal metàl·lic o parament, inclós elements
d'ancoratges i fixació, totalment acabat. (P - 122)

30,03 14,000 420,42

TOTAL Titol 4 01.01.07.02 11.974,42

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 08 Pintura i senyalització

Titol 4 01 Aparcament

Titol 5 01 Senyalització vertical

1 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P - 53)

61,07 13,000 793,91

2 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat. (P - 55)

18,08 13,000 235,04

TOTAL Titol 5 01.01.08.01.01 1.028,95

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 08 Pintura i senyalització

Titol 4 01 Aparcament

Titol 5 02 Senyalització horitzontal

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
48)

0,83 1.360,000 1.128,80

2 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. (P - 50)

2,61 27,000 70,47

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. (P - 51)

8,28 76,350 632,18

4 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment la numeració de les places, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. (P - 52)

7,93 62,000 491,66

5 TEF10003 m Pintat de vorades de formigó amb clorocautxú, amb capa d'imprimació
i dues d'acabat, inclòs neteja final. (P - 113)

5,57 12,000 66,84

6 TEF10006 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment, amb pintura de
poliuretà alifatic. (P - 114)

10,82 17,000 183,94

euros
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7 TEF10007 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre paviment, amb pintura
de poliuretà alifatic. (P - 115)

12,17 6,000 73,02

8 TEF10008 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el pas, stop, etc)
segons plànol, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic. (P -
116)

9,28 6,000 55,68

TOTAL Titol 5 01.01.08.01.02 2.702,59

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 08 Pintura i senyalització

Titol 4 02 Carrer

Titol 5 01 Senyalització vertical

1 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P - 53)

61,07 6,000 366,42

2 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)

75,05 2,000 150,10

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat. (P - 55)

18,08 8,000 144,64

TOTAL Titol 5 01.01.08.02.01 661,16

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 08 Pintura i senyalització

Titol 4 02 Carrer

Titol 5 02 Senyalització horitzontal

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
48)

0,83 92,000 76,36

2 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada. (P - 46)

0,48 85,000 40,80

3 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 47)

0,67 171,800 115,11

4 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. (P - 50)

2,61 32,000 83,52

5 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm
0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. (P - 49)

2,02 50,000 101,00

6 TEF10006 u Formació de fletxa segons plànols, sobre paviment, amb pintura de
poliuretà alifatic. (P - 114)

10,82 4,000 43,28

7 TEF10007 u Formació de fletxa mixta segons plànol, sobre paviment, amb pintura
de poliuretà alifatic. (P - 115)

12,17 2,000 24,34

8 TEF10008 u Formació de senyal indicativa de circulació (cedeixi el pas, stop, etc)
segons plànol, sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifatic. (P -
116)

9,28 1,000 9,28

TOTAL Titol 5 01.01.08.02.02 493,69

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 09 Mobiliari urbà

1 FQ116H11 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o
similar, de fusta tropical certificada FSC, collada als suports amb
cargols d'acer inoxidable, 300 cm de llargària, amb suport de fosa
d'alumini AG-3, inclòs fonamentació. (P - 97)

1.001,85 1,000 1.001,85

2 FQ116311 u Subministrament i col·locació de banc neoliviano de ´´Santa&Cole´´ o
similar, de fusta tropical certificada FSC, collada als suports amb
cargols d'acer inoxidable, 60 cm de llargària, amb suport de fosa
d'alumini AG-3, inclòs fonamentació. (P - 96)

513,98 1,000 513,98

3 FQ21S010 u Subministrament i col·locació de paperera 70 L formada per un tubular
d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa
perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions
de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer
galvanitzat de 30 mm i 2 mm de gruix, un suport de paperera format
per un tubular rodó d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel·les soldades a 6 amb dues
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de
vorera i subjeccions formades per a 4 perns d'expansió M8, inclòs
finamentació. (P - 98)

132,26 4,000 529,04

4 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
1000 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 99)

219,90 4,000 879,60

TOTAL Titol 3 01.01.09 2.924,47

Obra 01 Pressupost PFG

Capítol 01 Aparcament superficial i urbanització carrer

Titol 3 10 Varis

1 XPA10U03 u Estudi de Seguretat i Salut segons especificacions del Projecte. (P -
129)

19.834,09 1,000 19.834,09

2 XPA10U04 u Partida alçada a justificar a preus de projecte per l'execució d'unitats
d'obra adicionals que es precisin a criteri de la propietat o de la
direcció d'obra. (P - 130)

21.000,00 1,000 21.000,00

TOTAL Titol 3 01.01.10 40.834,09

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.08.01.01  Senyalització vertical 1.028,95

Titol 5 01.01.08.01.02  Senyalització horitzontal 2.702,59

Titol 4 01.01.08.01  Aparcament 3.731,54

Titol 5 01.01.08.02.01  Senyalització vertical 661,16

Titol 5 01.01.08.02.02  Senyalització horitzontal 493,69

Titol 4 01.01.08.02  Carrer 1.154,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.886,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.03.01  Aparcament 89.425,07

Titol 4 01.01.03.02  Carrer 159.220,55

Titol 3 01.01.03  Pavimentació 248.645,62

Titol 4 01.01.05.01  Aparcament 108.729,67

Titol 4 01.01.05.02  Carrer 88.474,53

Titol 3 01.01.05  Instal·lacions 197.204,20

Titol 4 01.01.06.01  Aparcament 24.238,60

Titol 4 01.01.06.02  Carrer 17.659,65

Titol 3 01.01.06  Sanejament i drenatge 41.898,25

Titol 4 01.01.07.01  Instal·lacions fixes 4.551,17

Titol 4 01.01.07.02  Senyalització 11.974,42

Titol 3 01.01.07  Elements seguretat contraincendis 16.525,59

Titol 4 01.01.08.01  Aparcament 3.731,54

Titol 4 01.01.08.02  Carrer 1.154,85

Titol 3 01.01.08  Pintura i senyalització 4.886,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

509.160,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Treballs previs i enderrocs 30.898,63

Titol 3 01.01.02  Moviment de terres 121.525,82

Titol 3 01.01.03  Pavimentació 248.645,62

Titol 3 01.01.04  Obra civil 41.647,10

Titol 3 01.01.05  Instal·lacions 197.204,20

Titol 3 01.01.06  Sanejament i drenatge 41.898,25

Titol 3 01.01.07  Elements seguretat contraincendis 16.525,59

Titol 3 01.01.08  Pintura i senyalització 4.886,39

Titol 3 01.01.09  Mobiliari urbà 2.924,47

Titol 3 01.01.10  Varis 40.834,09

Capítol 01.01  Aparcament superficial i urbanització carrer 746.990,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

746.990,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Aparcament superficial i urbanització carrer 746.990,16

euros



Pressupost Urbanització carrer Bolívia i aparcament superficial

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost PFG 746.990,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

746.990,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PFG 746.990,16

746.990,16

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 746.990,16

13,00 % Despeses generals SOBRE 746.990,16............................................................... 97.108,72

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 746.990,16................................................................... 44.819,41

Subtotal 888.918,29

18,00 % IVA SOBRE 888.918,29........................................................................................ 160.005,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.048.923,58

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS )

                                                    Barcelona, juny de 2012
                                                       AUTOR DEL PROJECTE

                                                       Jordi Olmo Novoa




