
 PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 01  REPLANTEIG

1 PP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràfica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 02  RETIRADA D'OBJECTES DE LA PARCEL·LA

1 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 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

1 Costat P.A.U. 04 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 G2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Costat P.A.U. 04 72,000 1,500 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 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 Costat P.A.U. 04 72,000 3,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

4 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

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

1 Cobert petit 9,400 2,500 23,500 C#*D#*E#*F#

2 Cobert gran 178,500 2,500 446,250 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 469,750

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  PRIMERA FASE D'EXCAVACIÓ

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Esbrossada al P.A.U. 04 60,200 36,700 2.209,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.209,340

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Excavació al P.A.U. 04 60,200 36,700 0,250 552,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,335

3 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Excavació al P.A.U. 04 0,475 60,200 36,700 1.049,437 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.049,437

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  SEGONA FASE D'EXCAVACIÓ

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Excavació entre pantalles 28,200 57,000 2,800 4.500,720 C#*D#*E#*F#

2 Excavació entre pantalla i Av. Coronel
Estrada

3,700 58,200 2,800 602,952 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.103,672

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 03  TERCERA FASE D'EXCAVACIÓ

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 3

1 Excavació fonament mur 52,400 4,800 4,450 1.119,264 C#*D#*E#*F#

2 Excavació sabates aïllades 3,900 3,900 1,100 8,000 133,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,112

2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 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 Rebliment Mur 2,250 4,300 52,400 506,970 C#*D#*E#*F#

2 Rebliment Coberta 62,500 29,700 0,350 649,688 C#*D#*E#*F#

3 Rebliment rampes d'accés 106,500 4,050 431,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.587,983

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
Titol 4 01  PANTALLES

1 G3GZ0010 m Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat  i desencofrat

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

1 Direcció Long. 58,200 2,000 116,400 C#*D#*E#*F#

2 Direcció Tran. 29,400 2,000 58,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,200

2 E3G5261K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

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

1 Direcció Tran. 29,400 2,000 8,600 505,680 C#*D#*E#*F#

2 Direcció Long. 58,200 2,000 8,600 1.001,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.506,720

3 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia

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

1 Direcció Long. 58,200 2,000 116,400 C#*D#*E#*F#

2 Direcció Tran. 29,400 2,000 58,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,200

4 G3GB3100 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Armat pantalla 35.645,000 35.645,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 35.645,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
Titol 4 02  MUR DE CONTENCIÓ

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació
de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Armat mur 9.778,000 9.778,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.778,000

3 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist

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

1 Encofrat alçat mur 50,000 4,300 2,000 430,000 C#*D#*E#*F#

2 Encofrat laterals alçat mur 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 434,000

4 G32D2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m

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

1 Encofrat sabata mur 50,000 0,700 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 Encofrat laterals sabata mur 3,300 0,700 2,000 4,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,620

5 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

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

1 Sabata 3,300 0,700 50,000 115,500 C#*D#*E#*F#

2 Alçat 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 02  ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT
Titol 4 01  SABATES AÏLLADES DE PILARS

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 5

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació
de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

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

1 Sabates aïllades pilars 3,600 3,600 8,000 103,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,680

2 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Sabates aïllades pilars 488,000 8,000 3.904,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.904,000

3 E3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

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

1 Sabates aïllades pilars 3,600 3,600 1,000 8,000 103,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,680

4 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

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

1 Sabates aïllades pilars 3,600 1,000 4,000 8,000 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 02  ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT
Titol 4 02  PILARS

1 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S  d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Armat pilars 49,000 8,000 392,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,000

2 G4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

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

1 Encofrat pilars 0,600 2,500 4,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 6

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

1 Formigó pilars 0,600 0,600 2,500 8,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 03  FORJAT DE COBERTA

1 G45C6BHB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

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

1 Llosa 29,400 0,375 58,200 641,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 641,655

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Llosa 14.613,000 14.613,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.613,000

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

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

1 Llosa 28,200 57,000 1.607,400 C#*D#*E#*F#

2 Lateral tran. 29,400 0,375 2,000 22,050 C#*D#*E#*F#

3 Lateral long. 58,200 0,375 2,000 43,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.673,100

4 G4GAU010 kg Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures,
incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

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

1 Tendons longitudinals 124,000 58,200 1,102 7.952,914 C#*D#*E#*F#

2 Tendons transversals 102,000 29,400 1,102 3.304,678 C#*D#*E#*F#

3 212,000 13,100 1,102 3.060,474 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.318,066

5 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 Llosa 28,200 57,000 2,500 4.018,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.018,500

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESCALES

1 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 Escales 33,500 2,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

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

1 Escales 10,563 2,000 21,126 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,126

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Escales 188,528 2,000 377,056 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,056

4 G45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 Escales 7,490 2,000 14,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,980

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 05  MURS D'OBRA DE FÀBRICA

1 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

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

1 Forat d'escala 10,200 2,500 2,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 05  DRENATGE

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 8

1 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDD2F524 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un
diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m,
proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de
les bombes, trapa de doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

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

1 Drenatge interior 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 Drenatge superior 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 01  MUR

1 G7732320 m2 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

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

1 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

2 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

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

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

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

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

1 5,000 50,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2
de betum asfàltic B-60/70

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

1 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Titol 3 02  COBERTA

1 G7732320 m2 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

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

1 29,400 58,200 1.711,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,080

2 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

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

1 trans. 29,400 0,375 2,000 22,050 C#*D#*E#*F#

2 long. 58,200 0,375 2,000 43,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,700

3 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2
de betum asfàltic B-60/70

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

1 29,400 58,200 1.711,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,080

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENTS EN SUPERFICIE
Titol 4 01  PAVIMENT ASFÀLTIC

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 10

1 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

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

1 0,216 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,216

2 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1

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

1 0,216 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,216

3 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

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

1 30,160 30,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,160

4 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

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

1 15,080 15,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,080

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENTS EN SUPERFICIE
Titol 4 02  PAVIMENT DE VORERES

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 108,000 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

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

1 108,000 0,075 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

3 G96512C5 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

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 11

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

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 G9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
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

1 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENTS EN SUPERFICIE
Titol 4 03  PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ GRIS

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

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

1 1.070,000 0,200 214,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

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

1 1.070,000 0,075 80,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,250

3 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 1.070,000 1.070,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.070,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS INTERIORS
Titol 4 01  INTERIOR PÀRKING

1 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 12

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

1 28,200 57,000 0,100 160,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,740

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 12.685,000 12.685,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.685,000

3 G45C17H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

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

1 28,200 57,000 0,200 321,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,480

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 08  ACABATS
Titol 3 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

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

1 58,350 58,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,350

2 GBB11251 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 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 13

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

1 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,000

5 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franjes de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

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

1 24,550 24,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,550

6 E619356K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

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

1 Paret exterior perimetre 128,000 1,000 128,000 C#*D#*E#*F#

2 Paret separació rampa sortida i plaça 4,800 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

7 FQZVU010 u Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer
inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de
10+10 mm amb buitral transperent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub
fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb lampada halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb
placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 08  ACABATS
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS

1 PA0002 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou instal·lacions de
control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions complementàries de control, de
protecció contra el foc i ascensor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 08  ACABATS
Titol 3 03  JARDINERIA

1 GR614349 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 14

inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 GR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega

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

1 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

3 FQR0U010 u Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyron

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des
del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

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

1 245,000 0,100 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 08  ACABATS
Titol 3 04  EQUIPAMENTS

1 PA0003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat
automàtiques, dues màquines expendedores de tiquets i una cancel3ladora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
Capítol 08  ACABATS
Titol 3 05  MOBILIARI URBÀ

1 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 20/01/13 Pàg.: 15

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,44m3E3F515G1 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

P- 1

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,15kgE3FB3000 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 2

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €26,92m2E3FDD100 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP- 3
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €117,97m2E3G5261K Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb
formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

P- 4

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €111,60m3E45118G3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 5

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €1,17kgE4B13000 Armadura per a pilars AP500 S  d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2P- 6
(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €1,36kgE4B23000 Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2P- 7
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €30,64m2E612T5AV Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 8

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €70,16m2E619356K Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment
gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt
de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

P- 9

(SETANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €2.807,54uENN2U010 Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva)
amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una
altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble d'acces i jocs de tubs-guia,
instal·lada

P- 10

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

 €284,44uFQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 11

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

 €71,01uFQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 12

(SETANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

 €592,46uFQR0U010 Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyronP- 13
(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €15.558,93uFQZVU010 Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària, amb
perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres
laminars de seguretat de 10+10 mm amb buitral transperent col·locat amb bandes de neoprè i
silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb lampada
halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i
instal·lat

P- 14

(QUINZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 20/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,89m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 15

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €3,94mG2191306 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- 16

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,06m2G2194H21 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 17

(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €3,97m2G2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 18

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €43,79uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camióP- 19
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €2,78m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 20

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 21
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €6,14m3G228LB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 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- 22

(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €0,91m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 23

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €97,38m3G32515H2 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 24

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €34,37m2G32D2105 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m

P- 25

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €40,03m2G32D2115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

P- 26

(QUARANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €1,18kgG3GB3100 Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 27

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €99,29mG3GZ0010 Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de
17,5 N/mm2 de res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

P- 28

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

 €11,26mG3GZU015 Enderroc de doble muret guiaP- 29
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €6,67m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs
la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

P- 30

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 20/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €104,68m3G45318G3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 31

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €98,69m3G45C17H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 32

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €111,89m3G45C6BHB Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 33

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €1,36kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 34

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €29,79m2G4D1K123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 35

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

 €28,11m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi

P- 36

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €10,81m3G4DEG010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 37
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €2,87kgG4GAU010 Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en
estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

P- 38

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €13,50m2G7732320 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 39

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €6,24m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1P- 40
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €10,98m2G7821110 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

P- 41

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €23,06m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98 % del PM

P- 42

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €67,61m3G9372110 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

P- 43

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €22,18mG96512C5 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- 44

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €26,14m2G9E13114 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

P- 45

(VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €21,45m2G9F15111 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat

P- 46

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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 €56,29tG9H12113 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 47

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

 €53,34tG9H18213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 48

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €513,64tG9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIP- 49
(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €386,00tG9J13R00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1P- 50
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS)

 €198,56mGB151AAE Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 51

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €0,39mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge

P- 52

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €9,64m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franjes de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 53

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €62,03uGBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 54

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €92,10uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 55

(NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €12,67mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesP- 56
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €32,69mGD5G1150 Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 57

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €17,43uGDB1U010 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada
amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per
a pou de registre

P- 58

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €393,96mGDD2F524 Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 59

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €2,36m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

P- 60

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €106,60uGR614349 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

P- 61

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €0,53m2GR71370G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega

P- 62

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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 €10.000,00PAPA0002 Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou
instal·lacions de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions
complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor 

P- 63

(DEU MIL EUROS)

 €11.000,00PAPA0003 Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos barreres
de seguretat automàtiques, dues màquines expendedores de tiquets i una cancel3ladora

P- 64

(ONZE MIL EUROS)

 €17.170,58PAPA0004 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obraP- 65
(DISSET MIL  CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €1.200,00PAPA0005 Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les obresP- 66
(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €5.000,00PAPA0006 Partida alçada de cobrament íntegre per al control de qualitatP- 67
(CINC MIL EUROS)

 €300,00PAPP0001 Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràficaP- 68
(TRES-CENTS EUROS)
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P-1 E3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió

90,44 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 78,25400 €

Altres conceptes 12,18600 €

P-2 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00659 €

Altres conceptes 1,14341 €

P-3 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 26,92 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 23,09231 €

P-4 E3G5261K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament

amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots

inclòs

117,97 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,03950 €

B0659A0L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, 57,72083 €

Altres conceptes 59,20967 €

P-5 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

111,60 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,69700 €

Altres conceptes 36,90300 €

P-6 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Altres conceptes 1,16460 €

P-7 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,34704 €

P-8 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de

paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

30,64 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,42302 €

B0111000 m3 Aigua 0,01154 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 5,81400 €

Altres conceptes 23,39144 €

P-9 E619356K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de

ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb

morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

70,16 €

B0E11156 u Maó massís llis de morter de ciment de 300x150x50 mm, de cara vista,gris, categoria I 18,71197 €

Altres conceptes 51,44803 €

P-10 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i

reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de

2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial

submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble

d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

2.807,54 €

BNNZU110 u Trapa de doble accés a pou d'elevació 329,30000 €

BNNZU010 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 185,00000 €

BNN2U010 u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (se 1.708,64000 €

Altres conceptes 584,60000 €

P-11 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i

hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb

fixacions mecàniques

284,44 €

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insec 261,48000 €

Altres conceptes 22,96000 €

P-12 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

71,01 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 59,00000 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-13 FQR0U010 u Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyron 592,46 €

Sense descomposició 592,46000 €

P-14 FQZVU010 u Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària,

amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon,

vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb buitral transperent col·locat amb bandes de

neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20

amb lampada halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm,

totalment equipat i instal·lat

15.558,93 €

Sense descomposició 15.558,93000 €

P-15 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,89 €
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Altres conceptes 19,89000 €

P-16 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-17 G2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb

compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4,06 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-18 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-19 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

Altres conceptes 43,79000 €

P-20 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

2,78 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-21 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-22 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 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

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-23 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,91 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-24 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm i abocat amb bomba

97,38 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 73,62990 €

Altres conceptes 23,75010 €

P-25 G32D2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb

puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

alçària de treball <= 5 m

34,37 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,04108 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87604 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,74050 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

Altres conceptes 30,00272 €

P-26 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb

puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

40,03 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,74050 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87604 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,04108 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €

Altres conceptes 35,63762 €

P-27 G3GB3100 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00648 €

Altres conceptes 1,17352 €

P-28 G3GZ0010 m Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó

de 17,5 N/mm2 de res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació,

encofrat  i desencofrat

99,29 €

Sense descomposició 99,29000 €

P-29 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia 11,26 €

Sense descomposició 11,26000 €

P-30 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

6,67 €

Sense descomposició 6,67000 €

P-31 G45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

104,68 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 71,14000 €

Altres conceptes 33,54000 €

P-32 G45C17H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

98,69 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 72,00180 €

Altres conceptes 26,68820 €

P-33 G45C6BHB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

111,89 €

B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 85,20060 €
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Altres conceptes 26,68940 €

P-34 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,34704 €

P-35 G4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a

pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

29,79 €

B0DG1110 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer 14,30400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,25100 €

Altres conceptes 15,14084 €

P-36 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb

tauler de fusta de pi

28,11 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,87100 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 24,05553 €

P-37 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,81 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,50000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06600 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,53988 €

Altres conceptes 3,70412 €

P-38 G4GAU010 kg Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en

estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

2,87 €

Sense descomposició 2,87000 €

P-39 G7732320 m2 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir

i resistent a la intempèrie

13,50 €

B7721310 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0.75 mm resistent a la intempèrie 1,05525 €

Altres conceptes 12,44475 €

P-40 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus

ECR-1

6,24 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,62000 €

Altres conceptes 5,62000 €

P-41 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica

tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

10,98 €
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B055JJR0 t Betum asfàltic tipus B-60/70 2,08620 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,31000 €

Altres conceptes 8,58380 €

P-42 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i

piconatge del material al 98 % del PM

23,06 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 19,53600 €

Altres conceptes 3,46850 €

P-43 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor

d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb

estenedora

67,61 €

Altres conceptes 67,61000 €

P-44 G96512C5 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

22,18 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,10300 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,97612 €

Altres conceptes 14,01833 €

P-45 G9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de

3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

26,14 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32783 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,93519 €

B0111000 m3 Aigua 0,01110 €

Altres conceptes 17,82788 €

P-46 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i

compactació del paviment acabat

21,45 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,63700 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,91724 €

Altres conceptes 5,89576 €

P-47 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat

granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

56,29 €
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B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític 52,81000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-48 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb

granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig

marshall

53,34 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat cal 49,86000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-49 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 513,64 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 450,00000 €

Altres conceptes 63,64000 €

P-50 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 386,00 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 310,00000 €

Altres conceptes 76,00000 €

P-51 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,

muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb

morter

198,56 €

BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser i 173,30000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,44140 €

Altres conceptes 24,81860 €

P-52 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge

0,39 €

Sense descomposició 0,39000 €

P-53 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franjes de vèrtexs de

illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant

amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

9,64 €

Sense descomposició 9,64000 €

P-54 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,03 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-55 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,10 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 76,47000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-56 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 12,67 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,53720 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,59220 €
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Altres conceptes 8,54060 €

P-57 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre

solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

32,69 €

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària 23,45200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,55658 €

Altres conceptes 6,68142 €

P-58 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament

armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer

per m2 , per a pou de registre

17,43 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B5 0,71200 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,64720 €

Altres conceptes 11,07080 €

P-59 GDD2F524 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada

per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

393,96 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,17250 €

B0111000 m3 Aigua 0,01332 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 50,13632 €

Altres conceptes 340,63786 €

P-60 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs

càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

2,36 €

Sense descomposició 2,36000 €

P-61 GR614349 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm

amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de

terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres

sobrants a camió

106,60 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 7,25400 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm 27,64440 €

B0111000 m3 Aigua 0,13320 €

Altres conceptes 71,56840 €

P-62 GR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb

sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la

primera sega

0,53 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18200 €

Altres conceptes 0,34800 €

P-63 PA0002 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou

instal·lacions de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions

complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor

10.000,00 €
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Sense descomposició 10.000,00000 €

P-64 PA0003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos

barreres de seguretat automàtiques, dues màquines expendedores de tiquets i una

cancel3ladora

11.000,00 €

Sense descomposició 11.000,00000 €

P-65 PA0004 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra 17.170,58 €

Sense descomposició 17.170,58000 €

P-66 PA0005 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les obres 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-67 PA0006 PA Partida alçada de cobrament íntegre per al control de qualitat 5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-68 PP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràfica 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €
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OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 REPLANTEIG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de
l'obra i comprovació topogràfica (P - 68)

1,000300,00 300,00

TITOL 3TOTAL 01.01.01 300,00

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 RETIRADA D'OBJECTES DE LA PARCEL·LA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i
càrrega sobre camió (P - 19)

20,00043,79 875,80

TITOL 3TOTAL 01.01.02 875,80

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL DEMOLICIONS I ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 16)

72,0003,94 283,68

2 G2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 17)

108,0004,06 438,48

3 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 18)

216,0003,97 857,52

4 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3
de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 15)

469,75019,89 9.343,33

CAPÍTOLTOTAL 01.02 10.923,01

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

TITOL 3 PRIMERA FASE D'EXCAVACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

2.209,3400,91 2.010,50

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 21)

552,3351,92 1.060,48

3 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

1.049,4372,78 2.917,43

TITOL 3TOTAL 01.03.01 5.988,41

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

TITOL 3 SEGONA FASE D'EXCAVACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

5.103,6722,78 14.188,21

TITOL 3TOTAL 01.03.02 14.188,21

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

TITOL 3 TERCERA FASE D'EXCAVACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

1.253,1122,78 3.483,65

2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 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 - 22)

1.587,9836,14 9.750,22

TITOL 3TOTAL 01.03.03 13.233,87

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ01

TITOL 4 PANTALLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GZ0010 m Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de res. car. a la
compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat
i desencofrat (P - 28)

175,20099,29 17.395,61

2 E3G5261K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb
additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 4)

1.506,720117,97 177.747,76

3 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia (P - 29) 175,20011,26 1.972,75

4 G3GB3100 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

35.645,0001,18 42.061,10

TITOL 4TOTAL 01.04.01.01 239.177,22

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ01

TITOL 4 MUR DE CONTENCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat (P - 30)

165,0006,67 1.100,55

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

9.778,0001,36 13.298,08

3 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 26)

434,00040,03 17.373,02

Euro
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4 G32D2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m (P - 25)

74,62034,37 2.564,69

5 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
(P - 24)

215,50097,38 20.985,39

TITOL 4TOTAL 01.04.01.02 55.321,73

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT02

TITOL 4 SABATES AÏLLADES DE PILARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat (P - 30)

103,6806,67 691,55

2 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

3.904,0001,15 4.489,60

3 E3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
1)

103,68090,44 9.376,82

4 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 3) 115,20026,92 3.101,18

TITOL 4TOTAL 01.04.02.01 17.659,15

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT02

TITOL 4 PILARS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 6)

392,0001,17 458,64

2 G4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 35)

48,00029,79 1.429,92

3 E45118G3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 5)

7,200111,60 803,52

TITOL 4TOTAL 01.04.02.02 2.692,08

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 FORJAT DE COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45C6BHB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
33)

641,655111,89 71.794,78

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

14.613,0001,36 19.873,68

Euro
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3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 36)

1.673,10028,11 47.030,84

4 G4GAU010 kg Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol
llargària per a postesar en estructures, incloent-hi ancoratges,
beina, injecció de beurada, accessoris i tesat (P - 38)

14.318,0662,87 41.092,85

5 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 37)

4.018,50010,81 43.439,99

TITOL 3TOTAL 01.04.03 223.232,14

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 ESCALES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 37)

67,00010,81 724,27

2 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 36)

21,12628,11 593,85

3 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

377,0561,36 512,80

4 G45318G3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
31)

14,980104,68 1.568,11

TITOL 3TOTAL 01.04.04 3.399,03

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 MURS D'OBRA DE FÀBRICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 8)

51,00030,64 1.562,64

TITOL 3TOTAL 01.04.05 1.562,64

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL DRENATGE05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm
de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm,
D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 ,
per a pou de registre (P - 58)

1,00017,43 17,43

2 GDD2F524 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

1,000393,96 393,96

3 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas
de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a
una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable
elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i
acoblament de les bombes, trapa de doble d'acces i jocs de

1,0002.807,54 2.807,54

Euro
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tubs-guia, instal·lada (P - 10)

4 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 57)

89,00032,69 2.909,41

CAPÍTOLTOTAL 01.05 6.128,34

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS06

TITOL 3 MUR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7732320 m2 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P -
39)

215,00013,50 2.902,50

2 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 56)

50,00012,67 633,50

3 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 40)

250,0006,24 1.560,00

4 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum
asfàltic B-60/70 (P - 41)

100,00010,98 1.098,00

TITOL 3TOTAL 01.06.01 6.194,00

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS06

TITOL 3 COBERTA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7732320 m2 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P -
39)

1.711,08013,50 23.099,58

2 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 40)

65,7006,24 409,97

3 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum
asfàltic B-60/70 (P - 41)

1.711,08010,98 18.787,66

TITOL 3TOTAL 01.06.02 42.297,21

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL PAVIMENTS07

TITOL 3 PAVIMENTS EN SUPERFICIE01

TITOL 4 PAVIMENT ASFÀLTIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P - 49) 0,216513,64 110,95

2 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P -
50)

0,216386,00 83,38

3 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall
(P - 48)

30,16053,34 1.608,73

4 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de

15,08056,29 848,85

Euro
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penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall (P -
47)

TITOL 4TOTAL 01.07.01.01 2.651,91

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL PAVIMENTS07

TITOL 3 PAVIMENTS EN SUPERFICIE01

TITOL 4 PAVIMENT DE VORERES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada
amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P
- 42)

21,60023,06 498,10

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària
de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P
- 43)

8,10067,61 547,64

3 G96512C5 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 - 44)

72,00022,18 1.596,96

4 G9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland (P - 45)

108,00026,14 2.823,12

TITOL 4TOTAL 01.07.01.02 5.465,82

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL PAVIMENTS07

TITOL 3 PAVIMENTS EN SUPERFICIE01

TITOL 4 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ GRIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada
amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P
- 42)

214,00023,06 4.934,84

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària
de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P
- 43)

80,25067,61 5.425,70

3 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 46)

1.070,00021,45 22.951,50

TITOL 4TOTAL 01.07.01.03 33.312,04

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL PAVIMENTS07

TITOL 3 PAVIMENTS INTERIORS02

TITOL 4 INTERIOR PÀRKING01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària

160,74067,61 10.867,63

Euro
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de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P
- 43)

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

12.685,0001,36 17.251,60

3 G45C17H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
32)

321,48098,69 31.726,86

TITOL 4TOTAL 01.07.02.01 59.846,09

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ACABATS08

TITOL 3 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
(P - 51)

58,350198,56 11.585,98

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 54)

2,00062,03 124,06

3 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 55)

1,00092,10 92,10

4 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre incloent el premarcatge (P - 52)

193,0000,39 75,27

5 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franjes de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 53)

24,5509,64 236,66

6 E619356K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de
300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter
mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 9)

132,80070,16 9.317,25

7 FQZVU010 u Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons
plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i
abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres
laminars de seguretat de 10+10 mm amb buitral transperent
col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat
amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb
lampada halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb
placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat (P - 14)

3,00015.558,93 46.676,79

TITOL 3TOTAL 01.08.01 68.108,11

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ACABATS08

TITOL 3 INSTAL·LACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA0002 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions
completes del pàrking, inclou instal·lacions de control, ventilació i
detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions
complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor
(P - 63)

1,00010.000,00 10.000,00

Euro
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TITOL 3TOTAL 01.08.02 10.000,00

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ACABATS08

TITOL 3 JARDINERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR614349 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 61)

20,000106,60 2.132,00

2 GR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
(P - 62)

245,0000,53 129,85

3 FQR0U010 u Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyron (P - 13) 20,000592,46 11.849,20

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol
tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i refinat manual (P - 60)

24,5002,36 57,82

TITOL 3TOTAL 01.08.03 14.168,87

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ACABATS08

TITOL 3 EQUIPAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA0003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior
del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat automàtiques, dues
màquines expendedores de tiquets i una cancel3ladora (P - 64)

1,00011.000,00 11.000,00

TITOL 3TOTAL 01.08.04 11.000,00

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL ACABATS08

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 11)

26,000284,44 7.395,44

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 12)

4,00071,01 284,04

TITOL 3TOTAL 01.08.05 7.679,48

OBRA PRESSUPOST  PFC 201301

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA0004 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de
l'obra (P - 65)

1,00017.170,58 17.170,58

Euro
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2 PA0005 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les
obres (P - 66)

1,0001.200,00 1.200,00

3 PA0006 PA Partida alçada de cobrament íntegre per al control de qualitat (P -
67)

1,0005.000,00 5.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 23.370,58

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.01.01  PANTALLES 239.177,22

Titol 4 01.04.01.02  MUR DE CONTENCIÓ 55.321,73

Titol 3 01.04.01  ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ 294.498,95

Titol 4 01.04.02.01  SABATES AÏLLADES DE PILARS 17.659,15

Titol 4 01.04.02.02  PILARS 2.692,08

Titol 3 01.04.02  ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT 20.351,23

Titol 4 01.07.01.01  PAVIMENT ASFÀLTIC 2.651,91

Titol 4 01.07.01.02  PAVIMENT DE VORERES 5.465,82

Titol 4 01.07.01.03  PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ GRIS 33.312,04

Titol 3 01.07.01  PAVIMENTS EN SUPERFICIE 41.429,77

Titol 4 01.07.02.01  INTERIOR PÀRKING 59.846,09

Titol 3 01.07.02  PAVIMENTS INTERIORS 59.846,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
416.126,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  REPLANTEIG 300,00

Titol 3 01.01.02  RETIRADA D'OBJECTES DE LA PARCEL·LA 875,80

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.175,80

Titol 3 01.03.01  PRIMERA FASE D'EXCAVACIÓ 5.988,41

Titol 3 01.03.02  SEGONA FASE D'EXCAVACIÓ 14.188,21

Titol 3 01.03.03  TERCERA FASE D'EXCAVACIÓ 13.233,87

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 33.410,49

Titol 3 01.04.01  ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ 294.498,95

Titol 3 01.04.02  ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT 20.351,23

Titol 3 01.04.03  FORJAT DE COBERTA 223.232,14

Titol 3 01.04.04  ESCALES 3.399,03

Titol 3 01.04.05  MURS D'OBRA DE FÀBRICA 1.562,64

Capítol 01.04  ESTRUCTURA 543.043,99

Titol 3 01.06.01  MUR 6.194,00

Titol 3 01.06.02  COBERTA 42.297,21

Capítol 01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 48.491,21

Titol 3 01.07.01  PAVIMENTS EN SUPERFICIE 41.429,77

Titol 3 01.07.02  PAVIMENTS INTERIORS 59.846,09

Capítol 01.07  PAVIMENTS 101.275,86

Titol 3 01.08.01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 68.108,11

Titol 3 01.08.02  INSTAL·LACIONS 10.000,00

Titol 3 01.08.03  JARDINERIA 14.168,87

Titol 3 01.08.04  EQUIPAMENTS 11.000,00

Titol 3 01.08.05  MOBILIARI URBÀ 7.679,48

Capítol 01.08  ACABATS 110.956,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
838.353,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/01/13 Pàg.: 2

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.175,80

Capítol 01.02  DEMOLICIONS I ENDERROCS 10.923,01

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 33.410,49

Capítol 01.04  ESTRUCTURA 543.043,99

Capítol 01.05  DRENATGE 6.128,34

Capítol 01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 48.491,21

Capítol 01.07  PAVIMENTS 101.275,86

Capítol 01.08  ACABATS 110.956,46

Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 23.370,58

Obra 01 Pressupost PFC 2013 878.775,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
878.775,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PFC 2013 878.775,74

878.775,74

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 878.775,74 €

13,00 % Despeses Generals SOBRE 878.775,74............................................................ 114.240,85 €

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 878.775,74................................................................. 52.726,54 €

Subtotal ............... 1.045.743,13 €

21,00 % IVA SOBRE 1.045.743,13................................................................................... 219.606,06 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 1.265.349,19 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU
CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 1.265.349,19 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU
CENTIMS )


