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Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
ENDERROCS EN SUPERFÍCIETÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió1 G21R1002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 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

2 L21H1641

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest Ronda del Guinardó 2,000 2,000

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 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

3 F21H1C41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Semàfor sobre calçada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre4 M21Q2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5 G2194JG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 240,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 336,000

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 2

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

6 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm7 G219Q105

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

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

8 G2194XL5

AMIDAMENT DIRECTE 470,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9 G2R5423A

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
ENDERROCS EN ESTACIÓTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2194JC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#2 Andanes 2,000 4,000 45,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 422,000

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 G2144301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nivell vestíbul 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 Nivell andanes 2,000 12,000 4,000 0,800 76,800

C#*D#*E#*F#3 Escales 23,000 0,300 6,900

TOTAL AMIDAMENT 115,700

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 G2R5423A

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estructures 115,700 115,700

C#*D#*E#*F#2 Paviment 62,000 0,150 9,300

TOTAL AMIDAMENT 125,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
ENDERROCS EN SUPERFÍCIETÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 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

1 L21H1641

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Semàfor vianants 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 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

2 F21H1C41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Semàfor sobre calçada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre3 M21Q2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Xamfrà Lluís Sagnier - Passeig
Maragall

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4 G2194JG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#3 Xamfrà Lluís Sagnier - Passeig
Maragall

35,000 35,000

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 271,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda del Guinardó 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda del Guinardó 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 Xamfrà Lluís Sagnier - Passeig
Maragall

17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219Q105

AMIDAMENT DIRECTE 129,000

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

7 G2194XL5

AMIDAMENT DIRECTE 425,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8 G2R5423A

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
ENDERROCS EN ESTACIÓTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2194JC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 238,000 238,000

C#*D#*E#*F#2 Andanes 2,000 45,000 4,000 360,000

C#*D#*E#*F#3 Andanes 2 23,700 23,700

TOTAL AMIDAMENT 621,700

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 G2144301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nivell vestíbul 163,000 163,000

C#*D#*E#*F#2 Nivell andanes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Escales 22,000 0,300 6,600

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 173,600

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 G2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estructures 173,600 173,600

C#*D#*E#*F#2 Paviment 238,000 0,150 35,700

TOTAL AMIDAMENT 209,300

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
ENDERROCS EN SUPERFÍCIETÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 G2194JG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 G2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
ENDERROCS EN ESTACIÓTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2194JC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 157,900 157,900

C#*D#*E#*F#2 Andanes 45,000 5,400 243,000

TOTAL AMIDAMENT 400,900

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 G2144301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nivell vestíbul 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Escales 57,000 0,300 17,100

TOTAL AMIDAMENT 20,100

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 G2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment 170,000 0,150 25,500

C#*D#*E#*F#2 Estructures 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 45,600

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
ENDERROCS EN SUPERFÍCIETÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió1 G21R1002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Avinguda
Borbó

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre2 M21Q2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Avinguda
Borbó

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

3 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Av. Borbó 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4 G2194JG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Avinguda
Borbó

9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Xamfrà Avinguda Borbó - Prat d'en
Roquer

15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

5 G2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
ENDERROCS EN ESTACIÓTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2194JC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#2 Andanes 45,000 5,400 243,000

TOTAL AMIDAMENT 513,000

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 G2144301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés Prat d'en Roquer 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 Escales Prat d'en Roquer 32,000 0,300 9,600

C#*D#*E#*F#3 Escales Avinguda Borbó 41,000 0,300 12,300

C#*D#*E#*F#4 Escales 57,000 0,300 17,100

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 G2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment 270,000 0,150 40,500

C#*D#*E#*F#2 Estructures 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 93,500

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 8

ENDERROCSCAPÍTOL 01
PASSADÍS CONNEXIÓÀMBIT 03
PASSADÍS CONNEXIÓSUB-ÀMBIT 01
ENDERROCSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2194JC5

AMIDAMENT DIRECTE 168,000

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 G2144301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nivell andanes 168,000 168,000

C#*D#*E#*F#2 Solera 246,000 0,300 73,800

C#*D#*E#*F#3 Escales 14,000 0,300 4,200

TOTAL AMIDAMENT 246,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 G2R5423A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment 168,000 168,000

C#*D#*E#*F#2 Estructures 246,000 246,000

TOTAL AMIDAMENT 414,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 8,850 3,000 12,000 318,600

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul 16,500 3,000 9,000 445,500

C#*D#*E#*F#3 Escales andanes 2,000 1,500 11,300 7,700 261,030

C#*D#*E#*F#4 Ascensors 2,000 2,200 2,600 10,000 114,400

C#*D#*E#*F#5 Sortida Ronda Guinardó 5,000 3,700 2,000 37,000

C#*D#*E#*F#6 Sortida Segle XX 6,000 2,000 0,900 10,800

C#*D#*E#*F#7 Ampliació andanes 2,000 20,300 5,100 207,060

C#*D#*E#*F#8 Terreny sobre túnel 2,000 4,900 23,600 231,280

TOTAL AMIDAMENT 1.625,670

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

2 G2262112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sòl sobre túnel 2,000 4,900 23,600 231,280

C#*D#*E#*F#2 Sortida Ronda Guinardó 0,500 5,000 3,700 2,000 18,500

C#*D#*E#*F#3 Escales andanes 2,000 1,500 11,300 3,300 111,870

TOTAL AMIDAMENT 361,650

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

3 G2R3503A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.264,000 1.264,000

TOTAL AMIDAMENT 1.264,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 97,000 3,500 339,500

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul 20,000 3,500 70,000

C#*D#*E#*F#3 Ascensor Lluis Sagnier 2,200 2,600 8,000 45,760

C#*D#*E#*F#4 Ascensor andana La Pau 2,200 2,600 5,000 28,600

C#*D#*E#*F#5 Vestíbul 156,000 3,500 546,000

C#*D#*E#*F#6 Ampliació andanes 3,600 7,200 4,000 103,680

TOTAL AMIDAMENT 1.133,540

m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

2 G2262112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Passeig Maragall 0,500 3,500 6,000 2,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 Sortidq Segle XX 0,500 3,600 7,200 3,000 38,880

TOTAL AMIDAMENT 59,880

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

3 G2R3503A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 452,900 452,900

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 452,900

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terreny sota esc. mec. 0,500 1,600 13,500 7,200 77,760

C#*D#*E#*F#2 Escales peu andanes 6,000 13,500 2,100 170,100

C#*D#*E#*F#3 Ascensor andanes 2,200 2,600 10,000 57,200

TOTAL AMIDAMENT 305,060

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

2 G2R3503A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 305,060 305,060

TOTAL AMIDAMENT 305,060

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales peu andanes 0,500 2,100 14,000 6,900 101,430

C#*D#*E#*F#2 Escala mecànica andanes 1,600 3,000 14,000 67,200

C#*D#*E#*F#3 Ascensor andanes 2,200 2,600 8,000 45,760

C#*D#*E#*F#4 Ascensor carrer 2,200 2,600 5,000 28,600

C#*D#*E#*F#5 Sortida Prat d'en Roquer 0,900 10,500 4,500 42,525

TOTAL AMIDAMENT 285,515

m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

2 G2262112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Prat d'en Roquer 0,500 0,900 10,500 4,500 21,263

TOTAL AMIDAMENT 21,263
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

3 G2R3503A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 364,250 364,250

TOTAL AMIDAMENT 364,250

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
PASSADÍS CONNEXIÓÀMBIT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,200 32,000 3,600 483,840

C#*D#*E#*F#2 0,500 3,900 19,500 3,600 136,890

TOTAL AMIDAMENT 620,730

m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

2 G2262112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 1,100 12,000 6,600

TOTAL AMIDAMENT 6,600

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
PANTALLESTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació1 G3GZ1000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics2 G3GZ2000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

3 G3GZKGDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RG-1 18,400 18,400

C#*D#*E#*F#2 P-RG-2 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#3 P-RG-3 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#4 P-RG-3(b) 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#5 P-RG-4 20,800 20,800

C#*D#*E#*F#6 P-RG-5 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#7 P-RG-5(b) 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#8 P-RG-6 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#9 P-RG-7 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#10 P-RG-8 6,100 6,100

C#*D#*E#*F#11 P-RG-9 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#12 P-RG-10 3,900 3,900

C#*D#*E#*F#13 P-RG-11 7,800 7,800

C#*D#*E#*F#14 P-RG-12 7,900 7,900

TOTAL AMIDAMENT 116,900

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

4 G3GB3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RG-1 18,000 10,500 0,800 95,000 14.364,000

C#*D#*E#*F#2 P-RG-2 3,100 10,500 0,800 95,000 2.473,800

C#*D#*E#*F#3 P-RG-3 7,100 10,500 0,800 95,000 5.665,800

C#*D#*E#*F#4 P-RG-3(b) 5,300 10,500 0,800 95,000 4.229,400

C#*D#*E#*F#5 P-RG-4 20,800 7,000 0,600 95,000 8.299,200

C#*D#*E#*F#6 P-RG-5 7,100 10,500 0,800 95,000 5.665,800

C#*D#*E#*F#7 P-RG-5(b) 5,300 10,500 0,800 95,000 4.229,400

C#*D#*E#*F#8 P-RG-6 3,100 10,500 0,800 95,000 2.473,800

C#*D#*E#*F#9 P-RG-7 8,000 10,500 0,800 95,000 6.384,000

C#*D#*E#*F#10 P-RG-8 6,100 5,000 0,450 95,000 1.303,875

C#*D#*E#*F#11 P-RG-9 13,000 3,000 0,800 95,000 2.964,000

C#*D#*E#*F#12 P-RG-10 3,900 3,000 0,800 95,000 889,200

C#*D#*E#*F#13 P-RG-11 7,800 3,000 0,450 95,000 1.000,350

C#*D#*E#*F#14 P-RG-12 7,900 3,000 0,600 95,000 1.350,900

TOTAL AMIDAMENT 61.293,525

m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

5 G3G5782K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RG-1 18,000 10,500 0,800 151,200

C#*D#*E#*F#2 P-RG-2 3,100 10,500 0,800 26,040

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

C#*D#*E#*F#3 P-RG-3 7,100 10,500 0,800 59,640

C#*D#*E#*F#4 P-RG-3(b) 5,300 10,500 0,800 44,520

C#*D#*E#*F#5 P-RG-4 20,800 7,000 0,600 87,360

C#*D#*E#*F#6 P-RG-5 7,100 10,500 0,800 59,640

C#*D#*E#*F#7 P-RG-5(b) 5,300 10,500 0,800 44,520

C#*D#*E#*F#8 P-RG-6 3,100 10,500 0,800 26,040

C#*D#*E#*F#9 P-RG-7 8,000 10,500 0,800 67,200

C#*D#*E#*F#10 P-RG-8 6,100 5,000 0,450 13,725

C#*D#*E#*F#11 P-RG-9 13,000 3,000 0,800 31,200

C#*D#*E#*F#12 P-RG-10 3,900 3,000 0,800 9,360

C#*D#*E#*F#13 P-RG-11 7,800 3,000 0,450 10,530

C#*D#*E#*F#14 P-RG-12 7,900 3,000 0,600 14,220

TOTAL AMIDAMENT 645,195

m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària6 G3GZ2400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-RG-1 18,400 1,000 18,400

C#*D#*E#*F#2 P-RG-2 2,200 1,000 2,200

C#*D#*E#*F#3 P-RG-3 3,300 1,000 3,300

C#*D#*E#*F#4 P-RG-3(b) 21,700 1,000 21,700

C#*D#*E#*F#5 P-RG-4 3,200 0,750 2,400

C#*D#*E#*F#6 P-RG-5 2,300 1,000 2,300

C#*D#*E#*F#7 P-RG-5(b) 8,700 1,000 8,700

C#*D#*E#*F#8 P-RG-6 6,500 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#9 P-RG-7 2,100 1,000 2,100

C#*D#*E#*F#10 P-RG-8 3,700 0,580 2,146

C#*D#*E#*F#11 P-RG-9 8,500 1,000 8,500

C#*D#*E#*F#12 P-RG-10 8,600 1,000 8,600

C#*D#*E#*F#13 P-RG-11 4,700 0,580 2,726

C#*D#*E#*F#14 P-RG-12 7,900 0,750 5,925

TOTAL AMIDAMENT 95,497

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
SOLERESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VESTÍBUL

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#2 Cambra 1 7,900 4,200 0,300 80,000 796,320

C#*D#*E#*F#3 Cambra 2 7,800 1,600 0,300 80,000 299,520

C#*D#*E#*F#4 Resta vestíbul 1 80,500 0,300 95,000 2.294,250

C#*D#*E#*F#5 Resta vestíbul 2 114,000 0,300 95,000 3.249,000

6 ANDANES

C#*D#*E#*F#7 Ampliació andanes 2,000 22,400 0,300 80,000 1.075,200

TOTAL AMIDAMENT 7.714,290

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C18C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#2 Cambra 1 7,900 4,200 0,300 9,954

C#*D#*E#*F#3 Cambra 2 7,800 1,600 0,300 3,744

C#*D#*E#*F#4 Resta vestíbul 1 80,500 0,300 24,150

C#*D#*E#*F#5 Resta vestíbul 2 114,000 0,300 34,200

6 ANDANES

C#*D#*E#*F#7 Ampliació andanes 2,000 22,400 0,300 13,440

TOTAL AMIDAMENT 85,488

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
COBERTATÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 per a
deixar el formigó vist

1 G4DC1D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 381,000 381,000

TOTAL AMIDAMENT 381,000

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

2 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 381,000 0,050 90,000 1.714,500

TOTAL AMIDAMENT 1.714,500

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 381,000 0,050 19,050
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TOTAL AMIDAMENT 19,050

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat4 G4ZA1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 288,000 288,000

C#*D#*E#*F#2 156,000 156,000

TOTAL AMIDAMENT 444,000

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

5 G711H664

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 381,000 381,000

TOTAL AMIDAMENT 381,000

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció rectangular, fins a 20 m, entre 5000 i 7000 cm2 de
secció, col·locada amb grua

6 G4L11197

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 11,700 2,000 23,400

C#*D#*E#*F#3 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#4 15,700 2,000 31,400

C#*D#*E#*F#5 18,900 18,900

C#*D#*E#*F#6 16,400 10,000 164,000

C#*D#*E#*F#7 20,800 3,000 62,400

C#*D#*E#*F#8 3,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 348,200

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de prova de càrrega a la coberta del vestíbul7 PPA1UX30

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 530 a 750 kNm per m d'amplària de moment flector últim

8 G4LVG5HT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,300 12,300

TOTAL AMIDAMENT 12,300

m2 Sostre de 50+10 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 820 a 920 kNm per m d'amplària de moment flector últim

9 G4LVGAHU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,100 33,100

TOTAL AMIDAMENT 33,100
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PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
ESCALESTÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

1 445CBB63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales andanes 2,000 1,800 7,300 26,280

C#*D#*E#*F#2 Sortida Segle XX 1,900 5,700 10,830

C#*D#*E#*F#3 Sortida Ronda Guinardó 1,900 5,700 10,830

TOTAL AMIDAMENT 47,940

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
FORJATSTÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

1 G4DC2D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés ascensors 2,000 2,500 3,500 17,500

TOTAL AMIDAMENT 17,500

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

2 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés ascensor 1 2,500 3,500 0,300 100,000 262,500

C#*D#*E#*F#2 Accés ascensor 2 2,500 3,500 0,300 100,000 262,500

TOTAL AMIDAMENT 525,000

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés ascensor 1 2,500 3,500 0,300 2,625

C#*D#*E#*F#2 Accés ascensor 2 2,500 3,500 0,300 2,625

TOTAL AMIDAMENT 5,250

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 17

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
PANTALLESTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació1 G3GZ1000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics2 G3GZ2000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

3 G3GZKGDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-LS-1 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#2 P-LS-2 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#3 P-LS-3 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#4 P-LS-4 12,100 12,100

C#*D#*E#*F#5 P-LS-5 5,900 5,900

C#*D#*E#*F#6 P-LS-6 10,900 10,900

C#*D#*E#*F#7 P-LS-7 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#8 P-LS-8 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#9 P-LS-9 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#10 P-LS-10 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#11 P-LS-11 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#12 P-LS-12 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#13 P-LS-13 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 P-LS-14 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 100,100

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

4 G3GB3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-LS-1 2,900 8,000 0,800 95,000 1.763,200

C#*D#*E#*F#2 P-LS-2 2,600 8,000 0,800 95,000 1.580,800

C#*D#*E#*F#3 P-LS-3 2,600 8,000 0,800 95,000 1.580,800

C#*D#*E#*F#4 P-LS-4 12,100 8,000 0,800 95,000 7.356,800

C#*D#*E#*F#5 P-LS-5 5,900 5,000 0,800 95,000 2.242,000

C#*D#*E#*F#6 P-LS-6 10,900 5,000 0,800 95,000 4.142,000

C#*D#*E#*F#7 P-LS-7 2,200 5,000 0,800 95,000 836,000

C#*D#*E#*F#8 P-LS-8 3,800 5,000 0,800 95,000 1.444,000

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 18

C#*D#*E#*F#9 P-LS-9 2,200 5,000 0,450 95,000 470,250

C#*D#*E#*F#10 P-LS-10 4,700 3,000 0,800 95,000 1.071,600

C#*D#*E#*F#11 P-LS-11 23,000 5,000 0,800 95,000 8.740,000

C#*D#*E#*F#12 P-LS-12 10,200 5,500 0,800 95,000 4.263,600

C#*D#*E#*F#13 P-LS-13 6,000 3,000 0,450 95,000 769,500

C#*D#*E#*F#14 P-LS-14 11,000 8,000 0,800 95,000 6.688,000

TOTAL AMIDAMENT 42.948,550

m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

5 G3G5782K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-LS-1 2,900 8,000 1,000 23,200

C#*D#*E#*F#2 P-LS-2 2,600 8,000 1,000 20,800

C#*D#*E#*F#3 P-LS-3 2,600 8,000 1,000 20,800

C#*D#*E#*F#4 P-LS-4 12,100 8,000 1,000 96,800

C#*D#*E#*F#5 P-LS-5 5,900 5,000 1,000 29,500

C#*D#*E#*F#6 P-LS-6 10,900 5,000 1,000 54,500

C#*D#*E#*F#7 P-LS-7 2,200 5,000 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#8 P-LS-8 3,800 5,000 1,000 19,000

C#*D#*E#*F#9 P-LS-9 2,200 5,000 0,580 6,380

C#*D#*E#*F#10 P-LS-10 4,700 5,000 1,000 23,500

C#*D#*E#*F#11 P-LS-11 23,000 5,000 1,000 115,000

C#*D#*E#*F#12 P-LS-12 9,600 5,500 1,000 52,800

C#*D#*E#*F#13 P-LS-13 6,000 3,000 0,580 10,440

C#*D#*E#*F#14 P-LS-14 11,000 8,000 1,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 571,720

m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària6 G3GZ2400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-LS-1 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#2 P-LS-2 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#3 P-LS-3 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#4 P-LS-4 12,100 12,100

C#*D#*E#*F#5 P-LS-5 5,900 5,900

C#*D#*E#*F#6 P-LS-6 10,900 10,900

C#*D#*E#*F#7 P-LS-7 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#8 P-LS-8 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#9 P-LS-9 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#10 P-LS-10 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#11 P-LS-11 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#12 P-LS-12 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#13 P-LS-13 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 P-LS-14 11,000 11,000

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 100,100

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
SOLERESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ampliació vestíbul sortida Lluís Sagnier 1,500 10,500 0,300 80,000 378,000

C#*D#*E#*F#2 Ampliació passadís connexió (vestíbul)
1

3,850 23,800 0,300 80,000 2.199,120

C#*D#*E#*F#3 Ampliació passadís connexió (vestíbul)
2

3,900 8,800 0,300 80,000 823,680

C#*D#*E#*F#4 Resta vestíbul 8,600 10,000 0,300 80,000 2.064,000

TOTAL AMIDAMENT 5.464,800

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C18C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ampliació vestíbul sortida Lluís Sagnier 1,500 10,500 0,300 4,725

C#*D#*E#*F#2 Ampliació passadís connexió (vestíbul)
1

3,850 23,800 0,300 27,489

C#*D#*E#*F#3 Ampliació passadís connexió (vestíbul)
2

3,900 8,800 0,300 10,296

C#*D#*E#*F#4 Resta vestíbul 8,600 10,000 0,300 25,800

TOTAL AMIDAMENT 68,310

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
COBERTATÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 per a
deixar el formigó vist

1 G4DC1D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 516,000 516,000

TOTAL AMIDAMENT 516,000

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 20

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

2 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 516,000 0,050 90,000 2.322,000

TOTAL AMIDAMENT 2.322,000

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 516,000 0,050 25,800

TOTAL AMIDAMENT 25,800

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat4 G4ZA1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 462,000 462,000

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

TOTAL AMIDAMENT 519,000

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

5 G711H664

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 516,000 516,000

TOTAL AMIDAMENT 516,000

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció rectangular, fins a 20 m, entre 5000 i 7000 cm2 de
secció, col·locada amb grua

6 G4L11197

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,100 3,000 66,300

C#*D#*E#*F#2 20,400 4,000 81,600

C#*D#*E#*F#3 17,700 6,000 106,200

C#*D#*E#*F#4 8,300 15,000 124,500

C#*D#*E#*F#5 14,700 7,000 102,900

C#*D#*E#*F#6 10,100 2,000 20,200

TOTAL AMIDAMENT 501,700

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de prova de càrrega a la coberta del vestíbul7 PPA1UX30

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 530 a 750 kNm per m d'amplària de moment flector últim

8 G4LVG5HT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 21

C#*D#*E#*F#1 13,300 13,300

C#*D#*E#*F#2 18,500 18,500

TOTAL AMIDAMENT 31,800

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
ESCALESTÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

1 445CBB63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales andana Trinitat Nova 2,150 6,900 14,835

C#*D#*E#*F#2 Escales andana La Pau 2,200 6,900 15,180

C#*D#*E#*F#3 Escales sortida Passeig Maragall 2,850 4,500 12,825

C#*D#*E#*F#4 Escales Sortida Lluís Sagnier 1,800 5,400 9,720

TOTAL AMIDAMENT 52,560

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
FORJATSTÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

1 G4DC2D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés ascensor 6,600 7,800 51,480

C#*D#*E#*F#2 Sobre cambres tècniques 55,800 55,800

TOTAL AMIDAMENT 107,280

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

2 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés ascensor 6,600 7,800 0,300 100,000 1.544,400

C#*D#*E#*F#2 Sobre cambres tècniques 55,800 0,300 100,000 1.674,000

TOTAL AMIDAMENT 3.218,400

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés ascensor 6,600 7,800 0,300 15,444

C#*D#*E#*F#2 Sobre cambres tècniques 55,800 0,300 16,740

TOTAL AMIDAMENT 32,184

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
SOLERESTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís andana dins ascensor 11,600 17,000 0,300 80,000 4.732,800

TOTAL AMIDAMENT 4.732,800

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C18C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís andanes fins ascensor 11,600 17,000 0,300 59,160

TOTAL AMIDAMENT 59,160

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
ESCALESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

1 445CBB63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales andana 2,150 16,000 34,400

TOTAL AMIDAMENT 34,400

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
FORJATTÍTOL 03

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 23

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

1 G4DC2D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre escales mecàniques 1,800 4,700 8,460

TOTAL AMIDAMENT 8,460

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

2 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre escales mecàniques 1,800 4,700 0,300 100,000 253,800

TOTAL AMIDAMENT 253,800

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre escales mecàniques 1,800 4,700 90,000 761,400

TOTAL AMIDAMENT 761,400

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
PANTALLESTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació1 G3GZ1000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics2 G3GZ2000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

3 G3GZKGDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-BO-1 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#2 P-BO-2 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 P-BO-3 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#4 P-BO-4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 13,400

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 24

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

4 G3GB3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-BO-1 3,600 10,000 0,450 75,000 1.215,000

C#*D#*E#*F#2 P-BO-2 3,600 10,000 0,450 75,000 1.215,000

C#*D#*E#*F#3 P-BO-3 2,200 10,000 0,450 75,000 742,500

C#*D#*E#*F#4 P-BO-4 4,000 6,000 0,600 75,000 1.080,000

TOTAL AMIDAMENT 4.252,500

m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

5 G3G5782K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-BO-1 3,600 10,000 0,570 20,520

C#*D#*E#*F#2 P-BO-2 3,600 10,000 0,570 20,520

C#*D#*E#*F#3 P-BO-3 2,600 10,000 0,570 14,820

C#*D#*E#*F#4 P-BO-4 4,000 6,000 0,750 18,000

TOTAL AMIDAMENT 73,860

m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària6 G3GZ2400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-BO-1 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#2 P-BO-2 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 P-BO-3 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#4 P-BO-4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 13,400

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
SOLERESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís andanes accés ascensor 1,750 12,500 0,300 80,000 525,000

TOTAL AMIDAMENT 525,000

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C18C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís andanes accés ascensor 1,750 12,500 0,300 6,563
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TOTAL AMIDAMENT 6,563

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
ESCALESTÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

1 445CBB63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales andana central 2,100 15,300 32,130

C#*D#*E#*F#2 Escales sortida Av. Borbó sup. 1,800 7,500 13,500

C#*D#*E#*F#3 Escales sortida Av. Borbó inf 2,305 7,500 17,288

C#*D#*E#*F#4 Escales sortida Prat d'en Roquer sup. 1,300 10,500 13,650

C#*D#*E#*F#5 Escales sortida Prat d'en Roquer inf 1,300 5,400 7,020

TOTAL AMIDAMENT 83,588

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
FORJATTÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

1 G4DC2D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre escales mecàniques 1,800 4,300 7,740

TOTAL AMIDAMENT 7,740

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

2 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre escales mecàniques 1,800 4,300 0,300 100,000 232,200

TOTAL AMIDAMENT 232,200

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 G45C1FH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre escales mecàniques 1,800 4,300 90,000 696,600
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TOTAL AMIDAMENT 696,600

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 03
PASSADÍS CONNEXIÓÀMBIT 03
SOLERESSUB-ÀMBIT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 18,000 0,300 80,000 1.728,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 43,300 0,300 80,000 4.156,800

TOTAL AMIDAMENT 5.884,800

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C18C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 18,000 0,300 21,600

C#*D#*E#*F#2 4,000 43,300 0,300 51,960

TOTAL AMIDAMENT 73,560

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
ASCENSORSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits
per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

1 GLB1UX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul-carrer (sortida Ronda
Guinardó)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 90º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits
per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

2 GLB1UX20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana La Pau 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul - Andana Trinnitat Nova 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i
abrillantat, soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent
col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent i projector amb làmpada hal`gena,
col·locat amb ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat

3 FQZVX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ascensor sortida Ronda Guinardó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
ESCALES MECÀNIQUESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 5 i 6 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

1 GLA1UX20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana La Pau 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul - Andana Trinitat Nova 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

2 GLA1UX11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Ronda Guinardó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
ASCENSORSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits
per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

1 GLB1UX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul-Carrer (sortida Lluís Sagnier) 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#2 Vestíbul - Andana Trinitat Nova 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor d'embarcament simple d'una càrrega útil de 1000 kg
i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

2 GLB1UX30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana La Pau 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i
abrillantat, soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent
col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent i projector amb làmpada hal`gena,
col·locat amb ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat

3 FQZVX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ascensor sortida Lluís Sagnier 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
ESCALES MECÀNIQUESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

1 GLA1UX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana La Pau 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul - Andana Trinitat Nova 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

2 GLA1UX11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer (sortida Lluís Sagnier) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
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ASCENSORSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits
per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

1 GLB1UX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor d'embarcament simple d'una càrrega útil de 1000 kg
i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

2 GLB1UX30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i
abrillantat, soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent
col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent i projector amb làmpada hal`gena,
col·locat amb ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat

3 FQZVX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
ESCALES MECÀNIQUESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 7 i 8 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

1 GLA1UX40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
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ASCENSORSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits
per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

1 GLB1UX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 90º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandads exigits
per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

2 GLB1UX20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer (sortida Av. Borbó) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i
abrillantat, soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent
col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent i projector amb làmpada hal`gena,
col·locat amb ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat

3 FQZVX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
COMUNICACIÓ VERTICALCAPÍTOL 04
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
ESCALES MECÀNIQUESTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 6 i 7 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

1 GLA1UX30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Andana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

2 GLA1UX10
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer (sortida Av. Borbó) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionament

3 GLA1UX60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer (sortida Prat d'en
Roquer)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionaments

4 GLA1UX70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer (sortida Av. Borbó) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 4 i 5 m, d'amplada de graó 1000
mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i control així com tots els
materials i operacions necessàries per al correcte funcionaments

5 GLA1UX80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul - Carrer (sortida Prat d'en
Roquer)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
PAVIMENTSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ANDANES

C#*D#*E#*F#2 2,000 37,000 4,000 296,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 42,600 85,200

4 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#5 281,000 281,000

TOTAL AMIDAMENT 662,200
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m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 E9V2ABKN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Ronda Guinardó 1,900 17,000 32,300

C#*D#*E#*F#2 Sortida Segle XX 1,900 17,000 32,300

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul-Andana La Pau 1,800 35,000 63,000

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul-Andana Trinitat Nova 1,800 35,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 190,600

m2 Paviment tècnic interior elevat amb peus regulables d'acer galvanitzat, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3
cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat, classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN
12825

3 E955U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambra 1 7,950 4,200 33,390

C#*D#*E#*F#2 Cambra 2 1,600 7,750 12,400

TOTAL AMIDAMENT 45,790

m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

4 E9C21424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 62,900 0,400 25,160

C#*D#*E#*F#2 67,500 0,400 27,000

TOTAL AMIDAMENT 52,160

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
PARAMENTS VERTICALSTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada
preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E83C1B5E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#2 16,100 2,100 33,810

C#*D#*E#*F#3 11,700 2,100 24,570

C#*D#*E#*F#4 21,800 2,100 45,780

C#*D#*E#*F#5 3,400 2,100 7,140

C#*D#*E#*F#6 9,700 2,100 20,370

7 ANDANES

C#*D#*E#*F#8 2,000 45,000 3,000 270,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 401,670

m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions mecàniques

2 E83Q9J32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Ronda Guinardó 2,000 0,500 6,300 3,500 22,050

C#*D#*E#*F#2 Sortida Segle XX 2,000 0,500 6,300 3,500 22,050

C#*D#*E#*F#3 Escales vestíbul-Andanes 4,000 0,500 7,200 4,000 57,600

TOTAL AMIDAMENT 101,700

m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols3 E9U85040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 59,300 59,300

C#*D#*E#*F#2 90,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 25,200 25,200

C#*D#*E#*F#4 28,800 28,800

TOTAL AMIDAMENT 203,300

m2 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable llagrimat, d'1mm de gruix, acabada sense polir, col·locada
amb fixacions

4 E86AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 2,100 6,930

C#*D#*E#*F#2 1,500 2,100 3,150

TOTAL AMIDAMENT 10,080

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

5 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 2,100 39,900

C#*D#*E#*F#2 6,000 2,100 12,600

C#*D#*E#*F#3 18,600 2,100 39,060

TOTAL AMIDAMENT 91,560

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
SOSTRESTÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

1 E83F5H03

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 328,000 328,000

TOTAL AMIDAMENT 328,000

m2 Revestiment format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al
parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb
safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini

2 E83P0V20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambra 1 7,950 4,200 33,390

C#*D#*E#*F#2 Cambra 2 1,600 7,750 12,400

TOTAL AMIDAMENT 45,790

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
MOBILIARITÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada
sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

1 FQ223120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Ronda Guinardó 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
TANCAMENTSTÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques1 EAM11AA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Ronda Guinardó 1,500 1,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

2 EASA62SB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

3 EASA61PB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01
FERRETERIA I MANYERIATÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

1 EB1518AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales sortida Ronda Guinardó 2,000 6,300 12,600

C#*D#*E#*F#2 Escales sortida Segle XX 2,000 6,300 12,600

C#*D#*E#*F#3 Escales vestíbul-andanes 2,000 2,000 7,200 28,800

TOTAL AMIDAMENT 54,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
PAVIMENTSTÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ANDANES

C#*D#*E#*F#2 2,000 45,900 4,000 367,200

C#*D#*E#*F#3 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#4 22,400 22,400

5 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#6 519,400 519,400

TOTAL AMIDAMENT 932,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 36

m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 E9V2ABKN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Passeig Maragall 2,900 13,000 37,700

C#*D#*E#*F#2 Sortida Lluís Sagnier 1,800 16,000 28,800

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul-Andana La Pau 2,150 21,000 45,150

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul-Andana Trinitat Nova 2,150 21,000 45,150

TOTAL AMIDAMENT 156,800

m2 Paviment tècnic interior elevat amb peus regulables d'acer galvanitzat, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3
cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat, classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN
12825

3 E955U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,400 13,400

TOTAL AMIDAMENT 13,400

m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

4 E9C21424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,400 0,400 10,160

C#*D#*E#*F#2 20,500 0,400 8,200

C#*D#*E#*F#3 24,900 0,400 9,960

C#*D#*E#*F#4 13,300 0,400 5,320

C#*D#*E#*F#5 50,100 0,400 20,040

C#*D#*E#*F#6 45,900 0,400 18,360

C#*D#*E#*F#7 8,900 0,400 3,560

TOTAL AMIDAMENT 75,600

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
PARAMENTS VERTICALSTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada
preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E83C1B5E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#2 13,600 2,100 28,560

C#*D#*E#*F#3 33,700 2,100 70,770

C#*D#*E#*F#4 64,800 2,100 136,080

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

AMIDAMENTS Pàg.: 37

C#*D#*E#*F#5 16,700 2,100 35,070

6 ANDANES

C#*D#*E#*F#7 2,000 45,000 3,000 270,000

TOTAL AMIDAMENT 540,480

m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions mecàniques

2 E83Q9J32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Passeig Maragall 2,000 0,500 5,900 3,500 20,650

C#*D#*E#*F#2 Sortida Lluís Sagnier 2,000 0,500 6,900 3,500 24,150

C#*D#*E#*F#3 Escales Vestíbul-Andana La Pau 2,000 0,500 6,900 3,500 24,150

C#*D#*E#*F#4 Escales Vestíbul-Andana Trinitat Nova 2,000 0,500 6,900 3,500 24,150

TOTAL AMIDAMENT 93,100

m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols3 E9U85040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 128,800 128,800

C#*D#*E#*F#2 90,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 53,400 53,400

TOTAL AMIDAMENT 272,200

m2 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable llagrimat, d'1mm de gruix, acabada sense polir, col·locada
amb fixacions

4 E86AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Passeig Maragall 4,000 2,100 8,400

C#*D#*E#*F#2 Sortida Lluís Sagnier 3,100 2,100 6,510

TOTAL AMIDAMENT 14,910

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

5 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,700 2,100 14,070

C#*D#*E#*F#2 6,700 2,100 14,070

C#*D#*E#*F#3 2,100 2,100 4,410

C#*D#*E#*F#4 2,600 2,100 5,460

TOTAL AMIDAMENT 38,010

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
SOSTRESTÍTOL 03

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 38

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

1 E83F5H03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 537,000 537,000

TOTAL AMIDAMENT 537,000

m2 Revestiment format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al
parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb
safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini

2 E83P0V20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,400 13,400

TOTAL AMIDAMENT 13,400

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
MOBILIARITÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada
sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

1 FQ223120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Passeig Maragall 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
TANCAMENTSTÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II

1 E612255K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 1,900 2,500 19,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 39

C#*D#*E#*F#2 7,300 2,500 18,250

C#*D#*E#*F#3 5,000 2,500 12,500

TOTAL AMIDAMENT 49,750

m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques2 EAM11AA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida Passeig Maragall 2,600 1,500 3,900

C#*D#*E#*F#2 Sortida Lluís Sagnier 0,700 1,500 1,050

TOTAL AMIDAMENT 4,950

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

3 EASA62SB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

4 EASA61PB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02
FERRETERIA I MANYERIATÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

1 EB1518AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales Sortida Passeig Maragall 2,000 5,900 11,800

C#*D#*E#*F#2 Escales Sortida Lluís Sagnier 2,000 6,900 13,800

C#*D#*E#*F#3 Escales vestíbul - andana Trinitat Nova 2,000 6,900 13,800

C#*D#*E#*F#4 Escales vestíbul - andana La Pau 2,000 6,900 13,800

TOTAL AMIDAMENT 53,200

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
PAVIMENTSTÍTOL 01

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 40

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ANDANES

C#*D#*E#*F#2 45,000 5,400 243,000

C#*D#*E#*F#3 26,100 26,100

4 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#5 157,900 157,900

TOTAL AMIDAMENT 427,000

m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 E9V2ABKN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul-Andana 2,100 45,000 94,500

TOTAL AMIDAMENT 94,500

m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

3 E9C21424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 0,400 12,800

C#*D#*E#*F#2 6,800 0,400 2,720

C#*D#*E#*F#3 61,200 0,400 24,480

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
PARAMENTS VERTICALSTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions mecàniques

1 E83Q9J32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales vestíbul-andana 5,000 27,200 136,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols2 E9U85040
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,200 27,200

TOTAL AMIDAMENT 27,200

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

3 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 3,800 3,000 11,400

C#*D#*E#*F#3 19,300 3,000 57,900

C#*D#*E#*F#4 3,400 3,000 10,200

TOTAL AMIDAMENT 115,500

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
FERRETERIA I MANYERIATÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

1 EB1518AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales vestíbul - andana 2,000 27,200 54,400

TOTAL AMIDAMENT 54,400

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01
TANCAMENTSTÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

1 EASA62SB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
PAVIMENTSTÍTOL 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ANDANES

C#*D#*E#*F#2 45,000 5,400 243,000

C#*D#*E#*F#3 26,100 26,100

4 VESTÍBUL

C#*D#*E#*F#5 179,600 179,600

C#*D#*E#*F#6 39,700 39,700

C#*D#*E#*F#7 24,400 24,400

TOTAL AMIDAMENT 512,800

m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 E9V2ABKN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul-Andana 2,100 43,000 90,300

C#*D#*E#*F#2 Sortida Prat d'en Roquer inf. 1,300 16,000 20,800

C#*D#*E#*F#3 Sortida Prat d'en Roquer sup. 1,300 28,000 36,400

C#*D#*E#*F#4 Sortida Av. Borbó inf. 2,200 23,000 50,600

C#*D#*E#*F#5 Sortida Av. Borbó sup. 1,800 22,000 39,600

TOTAL AMIDAMENT 237,700

m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

3 E9C21424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,100 0,400 24,040

C#*D#*E#*F#2 27,900 0,400 11,160

C#*D#*E#*F#3 9,300 0,400 3,720

C#*D#*E#*F#4 16,700 0,400 6,680

TOTAL AMIDAMENT 45,600

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
PARAMENTS VERTICALSTÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions mecàniques

1 E83Q9J32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales vestíbul-andana 5,000 24,200 121,000

C#*D#*E#*F#2 Sortida Prat d'en Roquer 2,000 0,500 11,800 4,500 53,100

C#*D#*E#*F#3 Sortida Ab. Borbó 2,000 9,900 4,500 89,100

C#*D#*E#*F#4 2,000 8,300 4,500 74,700

TOTAL AMIDAMENT 337,900

m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols2 E9U85040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,200 24,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 11,800 23,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 9,900 19,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 8,300 16,600

TOTAL AMIDAMENT 84,200

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

3 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,500 3,000 49,500

C#*D#*E#*F#2 7,800 3,000 23,400

C#*D#*E#*F#3 8,400 3,000 25,200

C#*D#*E#*F#4 14,900 3,000 44,700

TOTAL AMIDAMENT 142,800

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
FERRETERIA I MANYERIATÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

1 EB1518AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales andana - vestíbul 2,000 24,200 48,400

C#*D#*E#*F#2 Escales sortida Lluís Sagnier sup. 2,000 11,800 23,600

C#*D#*E#*F#3 Escales sortida Lluís Sagnier inf. 2,000 5,400 10,800

C#*D#*E#*F#4 Escales sortida Av. Borbó sup. 2,000 7,500 15,000

C#*D#*E#*F#5 Escales sortida Av. Borbó inf. 2,000 7,200 14,400
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TOTAL AMIDAMENT 112,200

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02
TANCAMENTSTÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

1 EASA62SB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
PASSADÍS CONNEXIÓÀMBIT 03
PAVIMENTSSUB-ÀMBIT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 48,300 193,200

C#*D#*E#*F#2 4,000 17,800 71,200

TOTAL AMIDAMENT 264,400

m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

2 E9C21424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,300 0,400 19,320

C#*D#*E#*F#2 17,800 0,400 7,120

TOTAL AMIDAMENT 26,440

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
PASSADÍS CONNEXIÓÀMBIT 03
PARAMENTS VERTICALSSUB-ÀMBIT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada
preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E83C1B5E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 48,300 2,500 241,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 17,800 2,500 89,000

TOTAL AMIDAMENT 330,500

m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols2 E9U85040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 48,300 96,600

C#*D#*E#*F#2 2,000 17,800 35,600

TOTAL AMIDAMENT 132,200

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 05
PASSADÍS CONNEXIÓÀMBIT 03
SOSTRESSUB-ÀMBIT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

1 E83F5H03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 48,300 193,200

C#*D#*E#*F#2 4,000 17,800 71,200

TOTAL AMIDAMENT 264,400

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sistema de ventilació de l'estació de metro, incloent-hi ventiladors, silenciadors, sistema de distribució d'aire i tots els
elements i operacions pel seu correcte funcionament

1 GI01UX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estació L4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sistema de protecció contra incendis a l'estació de metro, incloent-hi tots els sistemes de detecció, el sistema d'extinció
d'aigua nebulitzada, tots els elements i operacions pel el seu correcte funcionament

2 GI01UX02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estació L4 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#2 Estació L5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Sistema de comunicacions en estació de metro, incloent megafonia, telefonia, videovigilància, sistema de venda,
telecomandament d'instal·lacions fixes i nova cambra de comunicacions i tots els elements i operacions necessaris pel
seu correcte funcionament

3 GI01UX03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estació L4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sistema complet d'instal·lació de mitja tensió en estació de metro, incloent-hi escomesa a la xarxa interna de metro de 6
KV, transformador, sistemes de protecció i tots els elements i operacions pel seu correcte funcionament

4 GI01UX04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estació L4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sistema complet de fontaneria i drenatge en estació de metro, incloent-hi tots els elements i operacions pel seu correcte
funcionament

5 GI01UX05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estació L4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barrera tarifària6 GLCUX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ

C#*D#*E#*F#2 Sortida Ronda Guinardó 6,000 6,000

3 VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER

C#*D#*E#*F#4 Sortida Passeig Maragall 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Sortida Lluís Sagnier 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Sistema complet d'enllumenat (seguint les indicacions donades a l'annex Arquitectura) i distribució de la xarxa de baixa
tensió a l'estació, incloent els punts de llum i carrils lumínics, cablejat, camins de cables i tots els elements i operacions
necessaris pel seu correcte funcionament

7 GI01UX06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul Ronda Guinardó 385,000 385,000

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul Lluís Sagnier 592,000 592,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís de connexió 256,000 256,000

TOTAL AMIDAMENT 1.233,000

u Sistema complet de senyalització d'un vestíbul d'estació de metro seguint les indicacions de FMB8 GI01UX07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Ronda Guinardó L4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Lluís Sagnier L4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramon Albó L5 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#4 Avinguda Borbó L5 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Sistema complet de senyalització d'una andana d'estació de metro seguint les indicacions de FMB9 GIO1UX08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Andana L4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Andana L5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL RONDA GUINARDÓSUB-ÀMBIT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

1 G9H19114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 470,000 0,070 2,300 75,670

TOTAL AMIDAMENT 75,670

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

2 G9H13114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 470,000 0,050 2,300 54,050

TOTAL AMIDAMENT 54,050

t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-13 G9J13R00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 470,000 0,010 2,300 10,810

TOTAL AMIDAMENT 10,810

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix

4 G9H35120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000
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m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

5 G9E1320A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda Guinardó 81,000 81,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda Guinardó 212,000 212,000

TOTAL AMIDAMENT 293,000

m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a màxim, i rejuntada amb morter

6 G961B597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda Guinardó 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda Guinardó 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

7 G9916415

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 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

8 FR611359

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Fanal amb columna d' alumini de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 100
W, col·locat sobre dau de formigó

9 FHR11AHB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 70 W,
col·locat sobre dau de formigó

10 FHR117H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Semàfor sobre calçada11 FHR11XU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Semàfor vianants12 FHR11XU2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques13 FQ223010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
ESTACIÓ L4ÀMBIT 01
VESTÍBUL LLUÍS SAGNIERSUB-ÀMBIT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

1 G9H19114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 0,070 2,300 68,425

TOTAL AMIDAMENT 68,425

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

2 G9H13114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 0,050 2,300 48,875

TOTAL AMIDAMENT 48,875

t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-13 G9J13R00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 0,010 2,300 9,775

TOTAL AMIDAMENT 9,775

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 50

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix

4 G9H35120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 425,000

TOTAL AMIDAMENT 425,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

5 G9E1320A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Rona Guinardó 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda Guinardó 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#3 Xamfrà Lluis Sagnier - Passeig Maragall 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 219,000

m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a màxim, i rejuntada amb morter

6 G961B597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda Guinardó 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda Guinardó 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 Xamfrà Lluís Sagnier - Passeig
Maragall

17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

u Fanal amb columna d' alumini de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 100
W, col·locat sobre dau de formigó

7 FHR11AHB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda Guinardó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 70 W,
col·locat sobre dau de formigó

8 FHR117H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest Ronda Guinardó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Semàfor sobre calçada9 FHR11XU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda Guinardó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Semàfor vianants10 FHR11XU2

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest Ronda Guinardó 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Xamfrà Lluís Sagnier - Passeig
Maragall

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques11 FQ223010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est Ronda Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest Ronda Guinardó 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Xamfrà Lluís Sagnier - Passeig
Maragall

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL RAMON ALBÓSUB-ÀMBIT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

1 G9E1320A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 07
ESTACIÓ L5ÀMBIT 02
VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓSUB-ÀMBIT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a màxim, i rejuntada amb morter

1 G961B597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Av. Borbó 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

2 G9916415

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Av. Borbó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 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

3 FR611359

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Av. Borbó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques4 FQ223010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xamfrà Passeig Maragall - Avv. Borbó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALLOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra (Annex Estudi de Seguretat i Salut)1 XPA10012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció d'Obra

2 XPA10015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'enllumenat en fase d'obra3 XPA10016

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de
17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
amb esglaons de formigó fets a
la vegada que la llosa de fins
a 30 cm d'estesa, 20 cm
d'alçària de frontal, encofrat
amb tauler de fusta, armadura
AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de
20kg/ m2

235,33 218,488 0,671 51.416,78

E612255K m2 Paret de tancament recolzada de
gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual, HD,
categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
de resistència a compressió 13
N/mm2, d'una cara vista,
col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II

70,78 49,750 0,052 3.521,31

E83C1B5E m2 Aplacat de parament vertical
interior a una alçària <= 3 m,
amb pedra granítica nacional
amb una cara polida i
abrillantada preu superior, de
20 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les
quatre vores i de 2501 a 6400
cm2, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l

168,77 1.272,650 2,783 214.785,14

E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de
guix laminat de hidròfuga (H) i
gruix 15 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

14,89 1.129,400 0,224 16.816,77

E83P0V20 m2 Revestiment format per
estructura de suport amb
perfils verticals omega
d'alumini 50x50 mm fixada
mecànicament al parament
vertical mitjançant ancoratges
regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs
d'alumini, aplacada amb safates
conformades de 2000x1000 mm, de
pannell multicapa de 4 mm de
gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, adherides a nucli de
poliestirè i fixades amb
roblons d'alumini

131,32 59,190 0,105 7.772,83

E83Q9J32 m2 Revestiment vertical amb safata
perfilada de planxa d'acer
galvanitzada, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, de 150
mm d'alçària i 0,6 mm de gruix
amb una inèrcia entre 305 i 315
cm4 i una massa superficial
entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions
mecàniques

22,18 668,700 0,196 14.831,77

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E86AU010 m2 Folrat de paraments verticals
amb planxa d'acer inoxidable
llagrimat, d'1mm de gruix,
acabada sense polir, col·locada
amb fixacions

54,81 24,990 0,027 1.369,70

E8989240 m2 Pintat de parament vertical
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

4,25 387,870 0,028 1.648,45

E955U010 m2 Paviment tècnic interior elevat
amb peus regulables d'acer
galvanitzat, per alçades de 75
a 750 mm, i llosetes de 60x60x3
cm amb nucli de tauler
aglomerat revestit amb xapa
d'acer galvanitzat, classe 4
per a una fletxa classe C
segons UNE-EN 12825

92,95 59,190 0,079 5.501,71

E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de
gra petit, de 30x30x30x30 cm,
preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix,
per a ús interior intens

25,38 2.798,400 0,9210 71.023,39

E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu
de gra petit per a itineraris
d'invidents, de 40x40 cm, preu
alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús
exterior

26,26 239,800 0,0811 6.297,15

E9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer
inoxidable AISI 304, de 150 mm
d'alçària, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

65,62 719,100 0,6112 47.187,34

E9V2ABKN m Esglaó de pedra artificial de
gra mitjà, preu alt, format per
una peça en escaire i bisell,
amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

52,19 679,600 0,4613 35.468,32

EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna
incolora trempada de 10 mm de
gruix, amb una fulla batent,
col·locat amb fixacions
mecàniques

261,61 7,200 0,0214 1.883,59

EASA61PB u Porta tallafocs metàl·lica,
EI2-C 30, una fulla batent, per
a una llum de 90x210 cm, preu
alt amb tanca antipànic,
col·locada

211,36 2,000 0,0115 422,72

EASA62SB u Porta tallafocs metàl·lica,
EI2-C 30, de dues fulles
batents, per a una llum de
180x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

479,71 10,000 0,0616 4.797,10

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

EB1518AE m Barana d'acer inoxidable
austenític de designació AISI
304, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

204,15 273,800 0,7217 55.896,27

F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12
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

172,43 7,000 0,0218 1.207,01

FHR117H1 u Fanal amb columna d' alumini de
5 m d'alçària, amb 1 llumenera
amb làmpades halogenurs
metàl·lics, de potència 70 W,
col·locat sobre dau de formigó

1.440,79 3,000 0,0619 4.322,37

FHR11AHB u Fanal amb columna d' alumini de
8 m d'alçària, amb 1 llumenera
amb làmpades halogenurs
metàl·lics, de potència 100 W,
col·locat sobre dau de formigó

1.928,56 5,000 0,1220 9.642,80

FHR11XU1 u Semàfor sobre calçada 2.477,48 2,000 0,0621 4.954,96

FHR11XU2 u Semàfor vianants 2.004,27 4,000 0,1022 8.017,08

FQ223010 u Paperera de peu de fosa
d'alumini, de 40 l de
capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

922,90 6,000 0,0723 5.537,40

FQ223120 u Paperera mural de planxa d'acer
inoxidable arenat acabada amb
pintura color negre forja, de
25 l de capacitat, col·locada
sobre paraments verticals amb
fixacions mecàniques

380,04 8,000 0,0424 3.040,32

FQZVX01 u Edicle d'ascensor de 260x220 cm
de mides en planta i 350 cm
d'alçada, amb perfils d'acer
inoxidable 304 polit i
abrillantat, soldadures a
taller amb atmòsfera d'argó,
vidres laminars de seguretat de
10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb
bandes de neoprè i silicona
neutre, enllumenat amb tub
fluorescent i projector amb
làmpada hal`gena, col·locat amb
ancoratges mecànics, totalment
equipat i instal·lat

18.324,60 4,000 0,9525 73.298,40

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR611359 u Plantació d'arbre planifoli amb
l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, 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

3.226,00 7,000 0,2926 22.582,00

G2144301 m3 Enderroc d'estructures de
formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor

43,61 608,400 0,3427 26.532,32

G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

4,76 148,000 0,0128 704,48

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

4,11 2.125,600 0,1129 8.736,22

G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,47 640,000 0,0430 2.860,80

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

3,75 895,000 0,0431 3.356,25

G219Q105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,56 214,000 0,0132 761,84

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

41,43 7,000 0,0033 290,01

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,66 3.970,515 0,1434 10.561,57

G2262112 m3 Terraplenat. Estesa i piconatge
de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i
essent necessària la dessecació

2,91 449,393 0,0235 1.307,73

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G2R3503A m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de
20 km

9,43 2.386,210 0,2936 22.501,96

G2R5423A m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

11,23 1.072,400 0,1637 12.043,05

G3G5782K m2 Perforació de pantalla en
terreny compacte, de 80 cm de
gruix i formigonament amb
formigó HA-30/L/20/IIa, amb
additiu
hidròfug/superplastificant, de
consistència líquida i
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

134,57 1.290,775 2,2538 173.699,59

G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500
S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,07 108.494,575 1,5039 116.089,20

G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de l'equip
de perforació

4.541,04 3,000 0,1840 13.623,12

G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de l'equip
de tractament de llots
tixotròpics

2.441,34 3,000 0,0941 7.324,02

G3GZ2400 m Enderroc de coronament de
pantalla, de 80 cm d'amplària

61,56 208,997 0,1742 12.865,86

G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de
gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, encofrat amb tauler de
fusta de pi i armat amb acer
B400S

145,32 230,400 0,4343 33.481,73

G45C18C4 m3 Formigó per a lloses,
HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb
bomba

98,59 293,081 0,3744 28.894,86

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses,
HA-30/B/20/IIa+E, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

120,67 1.540,284 2,4145 185.866,07

G4BC3200 kg Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,25 32.587,590 0,5346 40.734,49

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G4DC1D02 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 per a
deixar el formigó vist

34,13 897,000 0,4047 30.614,61

G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 5 m,
amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

38,82 140,980 0,0748 5.472,84

G4L11197 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades de
secció rectangular, fins a 20
m, entre 5000 i 7000 cm2 de
secció, col·locada amb grua

340,94 849,900 3,7549 289.764,91

G4LVG5HT m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa
alveolar de formigó pretesat de
50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 530 a
750 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

94,93 44,100 0,0550 4.186,41

G4LVGAHU m2 Sostre de 50+10 cm, de llosa
alveolar de formigó pretesat de
50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 820 a
920 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

100,64 33,100 0,0451 3.331,18

G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça
rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

20,09 963,000 0,2552 19.346,67

G711H664 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-2 segons UNE 104402 de 7,7
kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb
armadura de feltre fibra de
vidre de 60 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

25,35 897,000 0,2953 22.738,95

G961B597 m Vorada recta de pedra granítica
escairada, buixardada, amb un
cantell amb forma arrodonida,
de 12x30 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de
<= 15 cm d'alçària, com a
màxim, i rejuntada amb morter

45,75 148,000 0,0954 6.771,00

G9916415 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de
fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 100x25x7 cm, amb
una cara arrodonida, rejuntades
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i
col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

73,42 7,000 0,0155 513,94

G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,27 521,000 0,1556 11.602,67

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G9H13114 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de
composició densa D-20 amb
granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

53,25 102,925 0,0757 5.480,76

G9H19114 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb
granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

52,17 144,095 0,1058 7.517,44

G9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa
discontínua en calent de
composició F-10 amb granulat
granític i betum modificat, per
a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix

4,12 895,000 0,0559 3.687,40

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

365,90 20,585 0,1060 7.532,05

GI01UX01 u Sistema de ventilació de
l'estació de metro, incloent-hi
ventiladors, silenciadors,
sistema de distribució d'aire i
tots els elements i operacions
pel seu correcte funcionament

165.000,00 1,000 2,1461 165.000,00

GI01UX02 u Sistema de protecció contra
incendis a l'estació de metro,
incloent-hi tots els sistemes
de detecció, el sistema
d'extinció d'aigua nebulitzada,
tots els elements i operacions
pel el seu correcte
funcionament

300.000,00 2,000 7,7762 600.000,00

GI01UX03 u Sistema de comunicacions en
estació de metro, incloent
megafonia, telefonia,
videovigilància, sistema de
venda, telecomandament
d'instal·lacions fixes i nova
cambra de comunicacions i tots
els elements i operacions
necessaris pel seu correcte
funcionament

600.000,00 1,000 7,7763 600.000,00

GI01UX04 u Sistema complet d'instal·lació
de mitja tensió en estació de
metro, incloent-hi escomesa a
la xarxa interna de metro de 6
KV, transformador, sistemes de
protecció i tots els elements i
operacions pel seu correcte
funcionament

150.000,00 1,000 1,9464 150.000,00

GI01UX05 u Sistema complet de fontaneria i
drenatge en estació de metro,
incloent-hi tots els elements i
operacions pel seu correcte
funcionament

35.000,00 1,000 0,4565 35.000,00

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GI01UX06 m2 Sistema complet d'enllumenat
(seguint les indicacions
donades a l'annex Arquitectura)
i distribució de la xarxa de
baixa tensió a l'estació,
incloent els punts de llum i
carrils lumínics, cablejat,
camins de cables i tots els
elements i operacions
necessaris pel seu correcte
funcionament

150,00 1.233,000 2,3966 184.950,00

GI01UX07 u Sistema complet de
senyalització d'un vestíbul
d'estació de metro seguint les
indicacions de FMB

20.000,00 3,000 0,7867 60.000,00

GIO1UX08 u Sistema complet de
senyalització d'una andana
d'estació de metro seguint les
indicacions de FMB

10.000,00 2,000 0,2668 20.000,00

GLA1UX10 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 3 i 4
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionament

131.746,40 3,000 5,1269 395.239,20

GLA1UX11 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 2 i 3
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionament

121.771,40 2,000 3,1570 243.542,80

GLA1UX20 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 5 i 6
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionament

163.246,40 2,000 4,2371 326.492,80

GLA1UX30 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 6 i 7
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionament

178.996,40 1,000 2,3272 178.996,40

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GLA1UX40 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 7 i 8
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionament

194.746,40 1,000 2,5273 194.746,40

GLA1UX60 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 2 i 3
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionament

115.996,40 1,000 1,5074 115.996,40

GLA1UX70 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 3 i 4
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionaments

137.521,40 1,000 1,7875 137.521,40

GLA1UX80 u Subministrament i col·locació
d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 4 i 5
m, d'amplada de graó 1000 mm i
30º de pendent, complint tots
els estàndars exigits per FMB.
Inclou armari de maniobra i
control així com tots els
materials i operacions
necessàries per al correcte
funcionaments

153.271,40 1,000 1,9876 153.271,40

GLB1UX10 u Subministrament, intal·lació i
posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a
180º d'una càrrega útil de 1000
kg i per qualsevol alçada,
sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum,
quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força,
accessoris i software de
comunicacions, tot complint els
estandads exigits per FMB.
Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements
auxilars necessaris.

123.153,94 5,000 7,9777 615.769,70

Euro
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GLB1UX20 u Subministrament, intal·lació i
posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a
90º d'una càrrega útil de 1000
kg i per qualsevol alçada,
sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum,
quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força,
accessoris i software de
comunicacions, tot complint els
estandads exigits per FMB.
Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements
auxilars necessaris.

123.153,94 3,000 4,7878 369.461,82

GLB1UX30 u Subministrament, intal·lació i
posada en funcionament d'un
ascensor d'embarcament simple
d'una càrrega útil de 1000 kg i
per qualsevol alçada, sense
cambra de màquines, amb motor
gearless de baix consum, quadre
de seccionament i protecció
d'enllumenat i força,
accessoris i software de
comunicacions, tot complint els
estandads exigits per FMB.
Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements
auxilars necessaris.

117.903,94 2,000 3,0579 235.807,88

GLCUX10 u Barrera tarifària 53.097,89 16,000 11,0080 849.566,24

L21H1641 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 6 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

73,82 7,000 0,0181 516,74

M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació
posterior de paperera
trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre

8,38 6,000 0,0082 50,28

PPA1UX30 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la realització de
prova de càrrega a la coberta
del vestíbul

12.000,00 2,000 0,3183 24.000,00

XPA10012 pa Partida alçada a justificar per
a la Seguretat i Salut a l'obra
(Annex Estudi de Seguretat i
Salut)

145.243,34 1,000 1,8884 145.243,34

XPA10015 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció d'Obra

100.000,00 1,000 1,2985 100.000,00

XPA10016 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a l'enllumenat en
fase d'obra

30.000,00 1,000 0,3986 30.000,00

Euro
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TOTAL: 100,007.725.211,47

Euro
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Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €235,33m2445CBB63 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una
quantia de 20kg/ m2

P- 1

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €70,78m2E612255K Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13 N/mm2,
d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 2

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €168,77m2E83C1B5E Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una
cara polida i abrillantada preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva
a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 3

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €14,89m2E83F5H03 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

P- 4

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €131,32m2E83P0V20 Revestiment format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm
fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura
horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a
nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini

P- 5

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

 €22,18m2E83Q9J32 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, de 150 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa
superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 6

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €54,81m2E86AU010 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable llagrimat, d'1mm de gruix, acabada
sense polir, col·locada amb fixacions

P- 7

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €4,25m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 8

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €92,95m2E955U010 Paviment tècnic interior elevat amb peus regulables d'acer galvanitzat, per alçades de 75 a 750
mm, i llosetes de 60x60x3 cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat,
classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN 12825

P- 9

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €25,38m2E9C11312 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens

P- 10

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

 €26,26m2E9C21424 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior

P- 11

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

 €65,62mE9U85040 Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i
cargols

P- 12

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €52,19mE9V2ABKN Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un
cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 13

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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 €261,61m2EAM11AA5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 14

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €211,36uEASA61PB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada

P- 15

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €479,71uEASA62SB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada

P- 16

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €204,15mEB1518AE Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 17

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €172,43uF21H1C41 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 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- 18

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €1.440,79uFHR117H1 Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades halogenurs
metàl·lics, de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 19

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €1.928,56uFHR11AHB Fanal amb columna d' alumini de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades halogenurs
metàl·lics, de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 20

(MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €2.477,48uFHR11XU1 Semàfor sobre calçadaP- 21
(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €2.004,27uFHR11XU2 Semàfor vianantsP- 22
(DOS MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €922,90uFQ223010 Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniquesP- 23
(NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €380,04uFQ223120 Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l
de capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

P- 24

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €18.324,60uFQZVX01 Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm d'alçada, amb perfils d'acer
inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de
seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre,
enllumenat amb tub fluorescent i projector amb làmpada hal`gena, col·locat amb ancoratges
mecànics, totalment equipat i instal·lat

P- 25

(DIVUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €3.226,00uFR611359 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, 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- 26

(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS)

 €43,61m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 27

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €4,76mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 28

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €4,11m2G2194JC5 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- 29

(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €4,47m2G2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 30

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €3,75m2G2194XL5 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- 31

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €3,56mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 32

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €41,43uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camióP- 33
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €2,66m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 34
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €2,91m3G2262112 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària
la dessecació

P- 35

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €9,43m3G2R3503A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

P- 36

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €11,23m3G2R5423A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 37

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €134,57m2G3G5782K Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-30/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

P- 38

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €1,07kgG3GB3200 Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 39

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €4.541,04uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 40
(QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €2.441,34uG3GZ2000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpicsP- 41
(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €61,56mG3GZ2400 Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplàriaP- 42
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €145,32mG3GZKGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B400S

P- 43

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €98,59m3G45C18C4 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 44

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €120,67m3G45C1FH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 45

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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 €1,25kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 46

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €34,13m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 47

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €38,82m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 48

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €340,94mG4L11197 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció rectangular, fins a 20 m, entre
5000 i 7000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 49

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €94,93m2G4LVG5HT Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 530 a 750 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

P- 50

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €100,64m2G4LVGAHU Sostre de 50+10 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 820 a 920 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

P- 51

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,09dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 52
(VINT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €25,35m2G711H664 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues
làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació

P- 53

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €45,75mG961B597 Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de
12x30 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a màxim, i
rejuntada amb morter

P- 54

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €73,42uG9916415 Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm,
amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera
de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

P- 55

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €22,27m2G9E1320A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 56

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

 €53,25tG9H13114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 57

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

 €52,17tG9H19114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 58

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €4,12m2G9H35120 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat granític i
betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 59

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €365,90tG9J13R00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1P- 60
(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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 €165.000,00uGI01UX01 Sistema de ventilació de l'estació de metro, incloent-hi ventiladors, silenciadors, sistema de
distribució d'aire i tots els elements i operacions pel seu correcte funcionament

P- 61

(CENT SEIXANTA-CINC MIL EUROS)

 €300.000,00uGI01UX02 Sistema de protecció contra incendis a l'estació de metro, incloent-hi tots els sistemes de detecció,
el sistema d'extinció d'aigua nebulitzada, tots els elements i operacions pel el seu correcte
funcionament

P- 62

(TRES-CENTS  MIL EUROS)

 €600.000,00uGI01UX03 Sistema de comunicacions en estació de metro, incloent megafonia, telefonia, videovigilància,
sistema de venda, telecomandament d'instal·lacions fixes i nova cambra de comunicacions i tots
els elements i operacions necessaris pel seu correcte funcionament

P- 63

(SIS-CENTS  MIL EUROS)

 €150.000,00uGI01UX04 Sistema complet d'instal·lació de mitja tensió en estació de metro, incloent-hi escomesa a la xarxa
interna de metro de 6 KV, transformador, sistemes de protecció i tots els elements i operacions pel
seu correcte funcionament

P- 64

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

 €35.000,00uGI01UX05 Sistema complet de fontaneria i drenatge en estació de metro, incloent-hi tots els elements i
operacions pel seu correcte funcionament

P- 65

(TRENTA-CINC MIL EUROS)

 €150,00m2GI01UX06 Sistema complet d'enllumenat (seguint les indicacions donades a l'annex Arquitectura) i distribució
de la xarxa de baixa tensió a l'estació, incloent els punts de llum i carrils lumínics, cablejat, camins
de cables i tots els elements i operacions necessaris pel seu correcte funcionament

P- 66

(CENT CINQUANTA EUROS)

 €20.000,00uGI01UX07 Sistema complet de senyalització d'un vestíbul d'estació de metro seguint les indicacions de FMBP- 67
(VINT MIL EUROS)

 €10.000,00uGIO1UX08 Sistema complet de senyalització d'una andana d'estació de metro seguint les indicacions de FMBP- 68
(DEU MIL EUROS)

 €131.746,40uGLA1UX10 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 3 i 4 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 69

(CENT TRENTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €121.771,40uGLA1UX11 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 2 i 3 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 70

(CENT VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €163.246,40uGLA1UX20 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 5 i 6 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 71

(CENT SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS)

 €178.996,40uGLA1UX30 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 6 i 7 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 72

(CENT SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €194.746,40uGLA1UX40 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 7 i 8 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 73

(CENT NORANTA-QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS)
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 €115.996,40uGLA1UX60 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior, d'alçada entre 2 i 3 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 74

(CENT QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €137.521,40uGLA1UX70 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 3 i 4 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionaments

P- 75

(CENT TRENTA-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €153.271,40uGLA1UX80 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior, d'alçada entre 4 i 5 m,
d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionaments

P- 76

(CENT CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS)

 €123.153,94uGLB1UX10 Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a
180º d'una càrrega útil de 1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor
gearless de baix consum, quadre de seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i
software de comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements auxilars necessaris.

P- 77

(CENT VINT-I-TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CENTIMS)

 €123.153,94uGLB1UX20 Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de doble embarcament a 90º
d'una càrrega útil de 1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor
gearless de baix consum, quadre de seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i
software de comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements auxilars necessaris.

P- 78

(CENT VINT-I-TRES MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CENTIMS)

 €117.903,94uGLB1UX30 Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor d'embarcament simple d'una
càrrega útil de 1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de
baix consum, quadre de seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou l'estructura de suportació i tots
els elements auxilars necessaris.

P- 79

(CENT DISSET MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €53.097,89uGLCUX10 Barrera tarifàriaP- 80
(CINQUANTA-TRES MIL NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €73,82uL21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 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- 81

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €8,38uM21Q2001 Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetreP- 82
(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €12.000,00paPPA1UX30 Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de prova de càrrega a la coberta del
vestíbul

P- 83

(DOTZE MIL EUROS)

 €145.243,34paXPA10012 Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra (Annex Estudi de Seguretat i Salut)P- 84
(CENT QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €100.000,00paXPA10015 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció d'Obra

P- 85

(CENT  MIL EUROS)



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7

 €30.000,00paXPA10016 Partida alçada d'abonament íntegre per a l'enllumenat en fase d'obraP- 86
(TRENTA MIL EUROS)
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m2445CBB63 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

P- 1  €235,33

Altres conceptes 235,33 €

m2E612255K Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració
manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
de resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 2  €70,78

B0F12252 Maó massís d'elaboració manual R-13, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €17,33620

Altres conceptes 53,44 €

m2E83C1B5E Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara polida i abrillantada preu superior, de 20 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 2501 a
6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 3  €168,77

B0G1K20D Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada preu superior, de
20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €123,39170

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €2,10000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0,28755

Altres conceptes 42,99 €

m2E83F5H03 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

P- 4  €14,89

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €2,09500
B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN

520
 €6,45540

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,39102
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,11970

Altres conceptes 5,83 €

m2E83P0V20 Revestiment format per estructura de suport amb perfils verticals omega
d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant
ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini,
aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini

P- 5  €131,32

B0CE4015 Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix,
amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA
5005/H22, adherides a nucli de poliestirè

 €77,70000

B83ZUZ10 Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm,
feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i
1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de
tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica

 €15,58000

Altres conceptes 38,04 €

m2E83Q9J32 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix amb
una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2,
acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 6  €22,18

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,84000
B0CH9J30 Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, de 150 mm d'alçària i 0.6

mm de gruix, amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i una massa superficial
entre 7 i 8 kg/m2 acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

 €14,61660

Altres conceptes 6,72 €

m2E86AU010 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable llagrimat, d'1mm
de gruix, acabada sense polir, col·locada amb fixacions

P- 7  €54,81
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B4R11021 Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

 €32,12500

Altres conceptes 22,69 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 8  €4,25

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,52439
Altres conceptes 2,73 €

m2E955U010 Paviment tècnic interior elevat amb peus regulables d'acer galvanitzat, per
alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3 cm amb nucli de tauler
aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat, classe 4 per a una fletxa
classe C segons UNE-EN 12825

P- 9  €92,95

B951U010 Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics
interiors, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3 cm amb nucli
de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer galvanitzat, classe 4 per a una
fletxa classe C segons UNE-EN 12825

 €69,86000

Altres conceptes 23,09 €

m2E9C11312 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
intens

P- 10  €25,38

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €0,62044
B9C11312 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, per a ús interior

intens
 €12,30320

B9CZ2000 Beurada de color  €1,23585
Altres conceptes 11,22 €

m2E9C21424 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris d'invidents, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

P- 11  €26,26

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €0,62044
B9C21424 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior  €12,80240
B9CZ2000 Beurada de color  €0,23100

Altres conceptes 12,61 €

mE9U85040 Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb
tacs d'expansió i cargols

P- 12  €65,62

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,32000
B9U85040 Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària  €59,47620

Altres conceptes 5,82 €

mE9V2ABKN Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 13  €52,19

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,09994
B9CZ2000 Beurada de color  €0,61215
B9V2ABK0 Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell,

amb un cantell polit i abrillantat
 €30,41640

Altres conceptes 21,06 €

m2EAM11AA5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una
fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 14  €261,61

BAM11AA5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una
fulla batent, amb fixacions mecàniques

 €209,77000

Altres conceptes 51,84 €

uEASA61PB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

P- 15  €211,36
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BASA61PB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 90x210
cm, preu alt amb tanca antipànic

 €195,90000

Altres conceptes 15,46 €

uEASA62SB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de
180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

P- 16  €479,71

BASA62SB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 de dues fulles batents per a una llum de
180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic

 €448,23000

Altres conceptes 31,48 €

mEB1518AE Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 17  €204,15

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,39770

BB1518A0 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària

 €170,97000

Altres conceptes 32,78 €

uF21H1C41 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 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- 18  €172,43

Altres conceptes 172,43 €

uFHR117H1 Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera amb
làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 70 W, col·locat sobre dau de
formigó

P- 19  €1.440,79

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €13,71898

BHR117D1 Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a
làmpades de descàrrega, de potència 70 W

 €1.242,21000

BHU62171 Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de
potència 70 W

 €26,13000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €35,08000
Altres conceptes 123,65 €

uFHR11AHB Fanal amb columna d' alumini de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera amb
làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 100 W, col·locat sobre dau de
formigó

P- 20  €1.928,56

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €19,33129

BHR11ADA Fanal amb columna d'alumini, de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a
làmpades de descàrrega, de potència 100 W

 €1.689,08000

BHU621A1 Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de
potència 100 W

 €26,58000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €35,08000
Altres conceptes 158,49 €

uFHR11XU1 Semàfor sobre calçadaP- 21  €2.477,48

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €19,33129

BHR11ADA Fanal amb columna d'alumini, de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a
làmpades de descàrrega, de potència 100 W

 €1.689,08000

BHU621B1 Aparell semàfor trànsit rodat  €400,00000
BHU621B2 Aparell semàfor vianants  €150,00000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €35,08000

Altres conceptes 183,99 €
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uFHR11XU2 Semàfor vianantsP- 22  €2.004,27

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €12,47180

BHR123DB Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària, amb 1 llumenera,
per a làmpades de descàrrega, de potència 150 W

 €1.677,85000

BHU621B2 Aparell semàfor vianants  €150,00000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €35,08000

Altres conceptes 128,87 €

uFQ223010 Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

P- 23  €922,90

BQ223011 Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat, per a col·locació
superficial

 €868,13000

Altres conceptes 54,77 €

uFQ223120 Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura
color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre paraments verticals
amb fixacions mecàniques

P- 24  €380,04

BQ223120 Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura
color negre forja, de 25 l de capacitat

 €351,12000

Altres conceptes 28,92 €

uFQZVX01 Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm d'alçada, amb
perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb
atmòsfera d'argó, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat
amb tub fluorescent i projector amb làmpada hal`gena, col·locat amb
ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat

P- 25  €18.324,60

BQZVUX01 Edicle d'ascensor de 220x260 cm i 350 cm d'alçada, amb perfils d'acer
inoxidable polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argó, vidres
laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb
bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent i
projector amb làmpada halògena, col·locat amb ancoratges mecànics,
totalment equipat

 €17.000,00000

Altres conceptes 1.324,60 €

uFR611359 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
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- 26  €3.226,00

B0111000 Aigua  €0,16000
B0315600 Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm  €33,21360
B0451100 Arbre planifoli  €3.000,00000
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €8,71440

Altres conceptes 183,91 €

m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 27  €43,61

Altres conceptes 43,61 €

mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 28  €4,76

Altres conceptes 4,76 €

m2G2194JC5 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- 29  €4,11
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Altres conceptes 4,11 €

m2G2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 30  €4,47

Altres conceptes 4,47 €

m2G2194XL5 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- 31  €3,75

Altres conceptes 3,75 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 32  €3,56

Altres conceptes 3,56 €

uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre
camió

P- 33  €41,43

Altres conceptes 41,43 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 34  €2,66

Altres conceptes 2,66 €

m3G2262112 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 35  €2,91

Altres conceptes 2,91 €

m3G2R3503A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 20 km

P- 36  €9,43

Altres conceptes 9,43 €

m3G2R5423A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

P- 37  €11,23

Altres conceptes 11,23 €

m2G3G5782K Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

P- 38  €134,57

B065E80L Formigó HA-30/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

 €68,40860

Altres conceptes 66,16 €

kgG3GB3200 Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 39  €1,07

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00582
Altres conceptes 1,06 €

uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 40  €4.541,04

Altres conceptes 4.541,04 €

uG3GZ2000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de
llots tixotròpics

P- 41  €2.441,34
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Altres conceptes 2.441,34 €

mG3GZ2400 Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplàriaP- 42  €61,56

Altres conceptes 61,56 €

mG3GZKGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

P- 43  €145,32

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €24,14256

B0A31000 Clau acer  €0,39520
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,66000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €1,25941
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €4,11840
B0DZA000 Desencofrant  €0,27120

Altres conceptes 114,47 €

m3G45C18C4 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 44  €98,59

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €67,83000

Altres conceptes 30,76 €

m3G45C1FH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 45  €120,67

B065E76B Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E

 €88,86240

Altres conceptes 31,81 €

kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 46  €1,25

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,01164
Altres conceptes 1,24 €

m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 47  €34,13

B0A31000 Clau acer  €0,10473
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39600
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,36256
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,87100
B0DZA000 Desencofrant  €0,13560

Altres conceptes 30,13 €

m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 48  €38,82

B0A31000 Clau acer  €0,10473
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39600
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,36256
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31015
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,87100
B0DZA000 Desencofrant  €0,13560

Altres conceptes 34,64 €



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les n oves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

mG4L11197 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció
rectangular, fins a 20 m, entre 5000 i 7000 cm2 de secció, col·locada amb
grua

P- 49  €340,94

B4PA12A8 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble
T, de <= 20 m de llum com a màxim, amb una secció entre 3000 i 4000 cm2

 €308,15000

Altres conceptes 32,79 €

m2G4LVG5HT Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 530 a 750
kNm per m d'amplària de moment flector últim

P- 50  €94,93

B4LV0FHY Llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 490 a 700 kNm per m
d'amplària de moment flector últim

 €77,99000

Altres conceptes 16,94 €

m2G4LVGAHU Sostre de 50+10 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 820 a 920
kNm per m d'amplària de moment flector últim

P- 51  €100,64

B4LV0FHZ Llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 700 a 800 kNm per m
d'amplària de moment flector últim

 €83,43000

Altres conceptes 17,21 €

dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 52  €20,09

B4PZB000 Neoprè sense armar per a recolzaments  €18,61000
Altres conceptes 1,48 €

m2G711H664 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402
de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb
armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA
90/40 prèvia imprimació

P- 53  €25,35

B09414C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent  €2,04000
B7117070 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura

de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2
 €7,39200

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €0,27600
Altres conceptes 15,64 €

mG961B597 Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb
forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a màxim, i rejuntada amb morter

P- 54  €45,75

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,86851

B9612590 Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma
arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm

 €27,26351

Altres conceptes 15,62 €

uG9916415 Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment
de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

P- 55  €73,42

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,75329

B9912B20 Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara
arrodonida

 €43,73760

Altres conceptes 22,93 €

m2G9E1320A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 56  €22,27
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B0111000 Aigua  €0,01000
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,29537

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €5,56920
Altres conceptes 16,40 €

tG9H13114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 57  €53,25

B9H13110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €47,58000

Altres conceptes 5,67 €

tG9H19114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-25 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 58  €52,17

B9H19110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €46,55000

Altres conceptes 5,62 €

m2G9H35120 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10
amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix

P- 59  €4,12

B9H35120 Mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat
granític i betum modificat

 €3,73014

Altres conceptes 0,39 €

tG9J13R00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1P- 60  €365,90

B0552420 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1  €280,00000
Altres conceptes 85,90 €

uGI01UX01 Sistema de ventilació de l'estació de metro, incloent-hi ventiladors,
silenciadors, sistema de distribució d'aire i tots els elements i operacions pel
seu correcte funcionament

P- 61  €165.000,00

Sense descomposició 165.000,00 €

uGI01UX02 Sistema de protecció contra incendis a l'estació de metro, incloent-hi tots els
sistemes de detecció, el sistema d'extinció d'aigua nebulitzada, tots els
elements i operacions pel el seu correcte funcionament

P- 62  €300.000,00

Sense descomposició 300.000,00 €

uGI01UX03 Sistema de comunicacions en estació de metro, incloent megafonia,
telefonia, videovigilància, sistema de venda, telecomandament
d'instal·lacions fixes i nova cambra de comunicacions i tots els elements i
operacions necessaris pel seu correcte funcionament

P- 63  €600.000,00

Sense descomposició 600.000,00 €

uGI01UX04 Sistema complet d'instal·lació de mitja tensió en estació de metro, incloent-hi
escomesa a la xarxa interna de metro de 6 KV, transformador, sistemes de
protecció i tots els elements i operacions pel seu correcte funcionament

P- 64  €150.000,00

Sense descomposició 150.000,00 €

uGI01UX05 Sistema complet de fontaneria i drenatge en estació de metro, incloent-hi tots
els elements i operacions pel seu correcte funcionament

P- 65  €35.000,00

Sense descomposició 35.000,00 €

m2GI01UX06 Sistema complet d'enllumenat (seguint les indicacions donades a l'annex
Arquitectura) i distribució de la xarxa de baixa tensió a l'estació, incloent els
punts de llum i carrils lumínics, cablejat, camins de cables i tots els elements i
operacions necessaris pel seu correcte funcionament

P- 66  €150,00
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Sense descomposició 150,00 €

uGI01UX07 Sistema complet de senyalització d'un vestíbul d'estació de metro seguint les
indicacions de FMB

P- 67  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

uGIO1UX08 Sistema complet de senyalització d'una andana d'estació de metro seguint
les indicacions de FMB

P- 68  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

uGLA1UX10 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior,
d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 69  €131.746,40

BLBUX10 Escala mecànica completa d'alçada entre 3 i 4 m, de 1000 mm d'amplada de
graó, 30º de pendent, complint tots els estàndards exigits per FMB

 €110.000,00000

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

Altres conceptes 10.746,40 €

uGLA1UX11 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior,
d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 70  €121.771,40

BLB1UX00 Escala mecànica completa d'entre 2 i 3 m d'alçada, de 1000 mm d'amplada
de graó, de 30º de pendent, complint tots els estàndards exigits per FMB

 €95.000,00000

BLB1UX12 Elements de protecció d'escala mecànica per exterior, d'acord amb el plec
de prescripcions de FMB

 €5.500,00000

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

Altres conceptes 10.271,40 €

uGLA1UX20 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior,
d'alçada entre 5 i 6 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 71  €163.246,40

BLBUX20 Escala mecànica completa d'entre 5 i 6 m d'alçada, de 1000 mm d'amplada
de graó, de 30º de pendent, complint tots els estàndards exigits per FMB.
Inclou l'armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacionsnecessàries per al seu correcte funcionament

 €140.000,00000

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

Altres conceptes 12.246,40 €

uGLA1UX30 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior,
d'alçada entre 6 i 7 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 72  €178.996,40

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000
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BLB1UX30 Escala mecànica completa d'alçada entre 6 i 7 m, de 1000 mm d'amplada de
graons, de 30º de pendent, complint qmb tots els estàndards exigits per
FMB

 €155.000,00000

Altres conceptes 12.996,40 €

uGLA1UX40 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior,
d'alçada entre 7 i 8 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 73  €194.746,40

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

BLB1UX40 Escala mecànica completa d'entre 7 i 8 m d'alçada, 1000 mm d'amplada de
graons, 30º de pendent, complint amb tots els estàndards establerts per
FMB

 €170.000,00000

Altres conceptes 13.746,40 €

uGLA1UX60 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per interior,
d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionament

P- 74  €115.996,40

BLB1UX00 Escala mecànica completa d'entre 2 i 3 m d'alçada, de 1000 mm d'amplada
de graó, de 30º de pendent, complint tots els estàndards exigits per FMB

 €95.000,00000

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

Altres conceptes 9.996,40 €

uGLA1UX70 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior,
d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionaments

P- 75  €137.521,40

BLBUX10 Escala mecànica completa d'alçada entre 3 i 4 m, de 1000 mm d'amplada de
graó, 30º de pendent, complint tots els estàndards exigits per FMB

 €110.000,00000

BLB1UX12 Elements de protecció d'escala mecànica per exterior, d'acord amb el plec
de prescripcions de FMB

 €5.500,00000

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

Altres conceptes 11.021,40 €

uGLA1UX80 Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per exterior,
d'alçada entre 4 i 5 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º de pendent,
complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou armari de maniobra i
control així com tots els materials i operacions necessàries per al correcte
funcionaments

P- 76  €153.271,40

BLB1UX12 Elements de protecció d'escala mecànica per exterior, d'acord amb el plec
de prescripcions de FMB

 €5.500,00000

BLB1UX20 Escala mecànica completa d'entre 4 i 5 m d'alçada, de 1000mm d'amplada
de graó, 30º de pendent, complint amb tots els estàndards establerts per
FMB

 €125.000,00000

BLB1UX21 Armari de maniobra de l'escala mecànica, d'acer inoxidable amb variador de
freqüència i automat programable per a control de maniobres i amb targetes
de comunicacions amb l'autòmat de nivell superior i amb l'autòmat d'igual
nivell, d'acord amb el plec de FMB

 €11.000,00000

Altres conceptes 11.771,40 €
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uGLB1UX10 Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de
doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de 1000 kg i per qualsevol
alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum,
quadre de seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software
de comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

P- 77  €123.153,94

BLA1UX10 Aparell elevador complert de doble embarcament a 180º, amb motor
gearless de baic consum, quadre de seccionament i protecció d'enllumenat i
força, accessoris i software de comunicacions, tot complint els estandards
exigits per FMB. Inclou l'estructura de suportació

 €110.000,00000

Altres conceptes 13.153,94 €

uGLB1UX20 Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor de
doble embarcament a 90º d'una càrrega útil de 1000 kg i per qualsevol
alçada, sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum,
quadre de seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software
de comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

P- 78  €123.153,94

BLA1UX20 Aparell elevador complert de doble embarcament a 90º sense cambra de
màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot
complint els estandards exigits per FMB. Inclou l'estructura de suportació

 €110.000,00000

Altres conceptes 13.153,94 €

uGLB1UX30 Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un ascensor
d'embarcament simple d'una càrrega útil de 1000 kg i per qualsevol alçada,
sense cambra de màquines, amb motor gearless de baix consum, quadre de
seccionament i protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou l'estructura
de suportació i tots els elements auxilars necessaris.

P- 79  €117.903,94

BLA1UX30 Aparell elevador complert d'embarcament doble sense cambra de màquines,
amb motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i protecció
d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot complint
amb els estàndards establerts per FMB. Inclou l'estructura de suportació

 €105.000,00000

Altres conceptes 12.903,94 €

uGLCUX10 Barrera tarifàriaP- 80  €53.097,89

BLB1UX60 Barrera tarifària complint totes les especificacions de FMB  €50.000,00000
Altres conceptes 3.097,89 €

uL21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 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- 81  €73,82

Altres conceptes 73,82 €

uM21Q2001 Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a
45 cm de diàmetre

P- 82  €8,38

Altres conceptes 8,38 €

paPPA1UX30 Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de prova de càrrega a
la coberta del vestíbul

P- 83  €12.000,00

Sense descomposició 12.000,00 €

paXPA10012 Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra (Annex Estudi de
Seguretat i Salut)

P- 84  €145.243,34

Sense descomposició 145.243,34 €

paXPA10015 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció d'Obra

P- 85  €100.000,00
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Sense descomposició 100.000,00 €

paXPA10016 Partida alçada d'abonament íntegre per a l'enllumenat en fase d'obraP- 86  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €
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OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL ENDERROCS EN SUPERFÍCIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i
càrrega sobre camió (P - 33)

6,00041,43 248,58

2 L21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 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 - 81)

3,00073,82 221,46

3 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12 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 - 18)

4,000172,43 689,72

4 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera
trabucable de fins a 45 cm de diàmetre (P - 82)

2,0008,38 16,76

5 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
30)

336,0004,47 1.501,92

6 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 28)

79,0004,76 376,04

7 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 32)

85,0003,56 302,60

8 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 - 31)

470,0003,75 1.762,50

9 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

87,00011,23 977,01

TÍTOLTOTAL 01.01.01.01.01 6.096,59

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL ENDERROCS EN ESTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
29)

422,0004,11 1.734,42

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
27)

115,70043,61 5.045,68

3 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

125,00011,23 1.403,75

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 2

TÍTOLTOTAL 01.01.01.01.02 8.183,85

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL ENDERROCS EN SUPERFÍCIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 L21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 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 - 81)

4,00073,82 295,28

2 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12 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 - 18)

3,000172,43 517,29

3 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera
trabucable de fins a 45 cm de diàmetre (P - 82)

3,0008,38 25,14

4 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
30)

271,0004,47 1.211,37

5 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 28)

66,0004,76 314,16

6 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 32)

129,0003,56 459,24

7 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 - 31)

425,0003,75 1.593,75

8 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

84,00011,23 943,32

TÍTOLTOTAL 01.01.01.02.01 5.359,55

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL ENDERROCS EN ESTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
29)

621,7004,11 2.555,19

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
27)

173,60043,61 7.570,70

3 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

209,30011,23 2.350,44

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 3

TÍTOLTOTAL 01.01.01.02.02 12.476,33

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL ENDERROCS EN SUPERFÍCIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
30)

9,0004,47 40,23

2 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

2,00011,23 22,46

TÍTOLTOTAL 01.01.02.01.01 62,69

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL ENDERROCS EN ESTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
29)

400,9004,11 1.647,70

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
27)

20,10043,61 876,56

3 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

45,60011,23 512,09

TÍTOLTOTAL 01.01.02.01.02 3.036,35

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL ENDERROCS EN SUPERFÍCIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i
càrrega sobre camió (P - 33)

1,00041,43 41,43

2 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera
trabucable de fins a 45 cm de diàmetre (P - 82)

1,0008,38 8,38

3 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 28)

3,0004,76 14,28

4 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
30)

24,0004,47 107,28

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 4

5 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

12,00011,23 134,76

TÍTOLTOTAL 01.01.02.02.01 306,13

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL ENDERROCS EN ESTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
29)

513,0004,11 2.108,43

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
27)

53,00043,61 2.311,33

3 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

93,50011,23 1.050,01

TÍTOLTOTAL 01.01.02.02.02 5.469,77

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ03

SUB-ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ01

TÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
29)

168,0004,11 690,48

2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
27)

246,00043,61 10.728,06

3 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

414,00011,23 4.649,22

TÍTOLTOTAL 01.01.03.01.01 16.067,76

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 34)

1.625,6702,66 4.324,28

2 G2262112 m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació (P - 35)

361,6502,91 1.052,40

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 5

3 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 36)

1.264,0009,43 11.919,52

SUB-ÀMBITTOTAL 01.02.01.01 17.296,20

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 34)

1.133,5402,66 3.015,22

2 G2262112 m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació (P - 35)

59,8802,91 174,25

3 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 36)

452,9009,43 4.270,85

SUB-ÀMBITTOTAL 01.02.01.02 7.460,32

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 34)

305,0602,66 811,46

2 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 36)

305,0609,43 2.876,72

SUB-ÀMBITTOTAL 01.02.02.01 3.688,18

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 34)

285,5152,66 759,47

2 G2262112 m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació (P - 35)

21,2632,91 61,88

3 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 36)

364,2509,43 3.434,88

SUB-ÀMBITTOTAL 01.02.02.02 4.256,23

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 6

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 34)

620,7302,66 1.651,14

2 G2262112 m3 Terraplenat. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació (P - 35)

6,6002,91 19,21

ÀMBITTOTAL 01.02.03 1.670,35

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL PANTALLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 40)

1,0004.541,04 4.541,04

2 G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 41)

1,0002.441,34 2.441,34

3 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 43)

116,900145,32 16.987,91

4 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 39)

61.293,5251,07 65.584,07

5 G3G5782K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P -
38)

645,195134,57 86.823,89

6 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària (P -
42)

95,49761,56 5.878,80

TÍTOLTOTAL 01.03.01.01.01 182.257,05

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL SOLERES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

7.714,2901,25 9.642,86

2 G45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
44)

85,48898,59 8.428,26

TÍTOLTOTAL 01.03.01.01.02 18.071,12

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 7

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D02 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 per a deixar el
formigó vist (P - 47)

381,00034,13 13.003,53

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

1.714,5001,25 2.143,13

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
45)

19,050120,67 2.298,76

4 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 52)

444,00020,09 8.919,96

5 G711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons
UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat
LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació (P -
53)

381,00025,35 9.658,35

6 G4L11197 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció rectangular, fins a 20 m, entre 5000 i 7000 cm2 de secció,
col·locada amb grua (P - 49)

348,200340,94 118.715,31

7 PPA1UX30 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de prova
de càrrega a la coberta del vestíbul (P - 83)

1,00012.000,00 12.000,00

8 G4LVG5HT m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 530 a 750 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 50)

12,30094,93 1.167,64

9 G4LVGAHU m2 Sostre de 50+10 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 820 a 920 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 51)

33,100100,64 3.331,18

TÍTOLTOTAL 01.03.01.01.03 171.237,86

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL ESCALES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets
a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària
de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 1)

47,940235,33 11.281,72

TÍTOLTOTAL 01.03.01.01.04 11.281,72

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

Euro



Adaptació de l´estació de metro de Maragall a les noves normatives d´accessibilitat i d´evacuació

PRESSUPOST Pàg.: 8

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL FORJATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 48)

17,50038,82 679,35

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

525,0001,25 656,25

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
45)

5,250120,67 633,52

TÍTOLTOTAL 01.03.01.01.05 1.969,12

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL PANTALLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 40)

1,0004.541,04 4.541,04

2 G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 41)

1,0002.441,34 2.441,34

3 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 43)

100,100145,32 14.546,53

4 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 39)

42.948,5501,07 45.954,95

5 G3G5782K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P -
38)

571,720134,57 76.936,36

6 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària (P -
42)

100,10061,56 6.162,16

TÍTOLTOTAL 01.03.01.02.01 150.582,38

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL SOLERES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

5.464,8001,25 6.831,00

Euro
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2 G45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
44)

68,31098,59 6.734,68

TÍTOLTOTAL 01.03.01.02.02 13.565,68

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D02 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 per a deixar el
formigó vist (P - 47)

516,00034,13 17.611,08

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

2.322,0001,25 2.902,50

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
45)

25,800120,67 3.113,29

4 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 52)

519,00020,09 10.426,71

5 G711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons
UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat
LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació (P -
53)

516,00025,35 13.080,60

6 G4L11197 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció rectangular, fins a 20 m, entre 5000 i 7000 cm2 de secció,
col·locada amb grua (P - 49)

501,700340,94 171.049,60

7 PPA1UX30 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de prova
de càrrega a la coberta del vestíbul (P - 83)

1,00012.000,00 12.000,00

8 G4LVG5HT m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 530 a 750 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 50)

31,80094,93 3.018,77

TÍTOLTOTAL 01.03.01.02.03 233.202,55

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL ESCALES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets
a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària
de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 1)

52,560235,33 12.368,94

TÍTOLTOTAL 01.03.01.02.04 12.368,94

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL FORJATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 48)

107,28038,82 4.164,61

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

3.218,4001,25 4.023,00

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
45)

32,184120,67 3.883,64

TÍTOLTOTAL 01.03.01.02.05 12.071,25

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL SOLERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

4.732,8001,25 5.916,00

2 G45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
44)

59,16098,59 5.832,58

TÍTOLTOTAL 01.03.02.01.01 11.748,58

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL ESCALES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets
a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària
de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 1)

34,400235,33 8.095,35

TÍTOLTOTAL 01.03.02.01.02 8.095,35

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL FORJAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària 8,46038,82 328,42

Euro
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de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 48)

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

253,8001,25 317,25

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
45)

761,400120,67 91.878,14

TÍTOLTOTAL 01.03.02.01.03 92.523,81

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL PANTALLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 40)

1,0004.541,04 4.541,04

2 G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 41)

1,0002.441,34 2.441,34

3 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 43)

13,400145,32 1.947,29

4 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 39)

4.252,5001,07 4.550,18

5 G3G5782K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P -
38)

73,860134,57 9.939,34

6 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària (P -
42)

13,40061,56 824,90

TÍTOLTOTAL 01.03.02.02.01 24.244,09

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL SOLERES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

525,0001,25 656,25

2 G45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
44)

6,56398,59 647,05

TÍTOLTOTAL 01.03.02.02.02 1.303,30

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

Euro
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CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL ESCALES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets
a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària
de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 1)

83,588235,33 19.670,76

TÍTOLTOTAL 01.03.02.02.03 19.670,76

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL FORJAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 48)

7,74038,82 300,47

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

232,2001,25 290,25

3 G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
45)

696,600120,67 84.058,72

TÍTOLTOTAL 01.03.02.02.04 84.649,44

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ03

SUB-ÀMBIT SOLERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

5.884,8001,25 7.356,00

2 G45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
44)

73,56098,59 7.252,28

SUB-ÀMBITTOTAL 01.03.03.01 14.608,28

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL ASCENSORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLB1UX10 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb

1,000123.153,94 123.153,94

Euro
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motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.
(P - 77)

2 GLB1UX20 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a 90º d'una càrrega útil de 1000
kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.
(P - 78)

2,000123.153,94 246.307,88

3 FQZVX01 u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm
d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat,
soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de
seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb
bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub
fluorescent i projector amb làmpada hal`gena, col·locat amb
ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat (P - 25)

1,00018.324,60 18.324,60

TÍTOLTOTAL 01.04.01.01.01 387.786,42

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL ESCALES MECÀNIQUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLA1UX20 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 5 i 6 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 71)

2,000163.246,40 326.492,80

2 GLA1UX11 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 70)

1,000121.771,40 121.771,40

TÍTOLTOTAL 01.04.01.01.02 448.264,20

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL ASCENSORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLB1UX10 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.
(P - 77)

2,000123.153,94 246.307,88

2 GLB1UX30 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor d'embarcament simple d'una càrrega útil de 1000 kg i
per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor

1,000117.903,94 117.903,94

Euro
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gearless de baix consum, quadre de seccionament i protecció
d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot
complint els estandads exigits per FMB. Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements auxilars necessaris. (P - 79)

3 FQZVX01 u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm
d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat,
soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de
seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb
bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub
fluorescent i projector amb làmpada hal`gena, col·locat amb
ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat (P - 25)

1,00018.324,60 18.324,60

TÍTOLTOTAL 01.04.01.02.01 382.536,42

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL ESCALES MECÀNIQUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLA1UX10 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 69)

2,000131.746,40 263.492,80

2 GLA1UX11 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 70)

1,000121.771,40 121.771,40

TÍTOLTOTAL 01.04.01.02.02 385.264,20

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL ASCENSORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLB1UX10 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.
(P - 77)

1,000123.153,94 123.153,94

2 GLB1UX30 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor d'embarcament simple d'una càrrega útil de 1000 kg i
per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb motor
gearless de baix consum, quadre de seccionament i protecció
d'enllumenat i força, accessoris i software de comunicacions, tot
complint els estandads exigits per FMB. Inclou l'estructura de
suportació i tots els elements auxilars necessaris. (P - 79)

1,000117.903,94 117.903,94

3 FQZVX01 u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm
d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat,
soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de
seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb
bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub

1,00018.324,60 18.324,60
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fluorescent i projector amb làmpada hal`gena, col·locat amb
ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat (P - 25)

TÍTOLTOTAL 01.04.02.01.01 259.382,48

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL ESCALES MECÀNIQUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLA1UX40 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 7 i 8 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 73)

1,000194.746,40 194.746,40

TÍTOLTOTAL 01.04.02.01.02 194.746,40

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL ASCENSORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GLB1UX10 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a 180º d'una càrrega útil de
1000 kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.
(P - 77)

1,000123.153,94 123.153,94

2 GLB1UX20 u Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un
ascensor de doble embarcament a 90º d'una càrrega útil de 1000
kg i per qualsevol alçada, sense cambra de màquines, amb
motor gearless de baix consum, quadre de seccionament i
protecció d'enllumenat i força, accessoris i software de
comunicacions, tot complint els estandads exigits per FMB. Inclou
l'estructura de suportació i tots els elements auxilars necessaris.
(P - 78)

1,000123.153,94 123.153,94

3 FQZVX01 u Edicle d'ascensor de 260x220 cm de mides en planta i 350 cm
d'alçada, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat,
soldadures a taller amb atmòsfera d'argó, vidres laminars de
seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb
bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub
fluorescent i projector amb làmpada hal`gena, col·locat amb
ancoratges mecànics, totalment equipat i instal·lat (P - 25)

1,00018.324,60 18.324,60

TÍTOLTOTAL 01.04.02.02.01 264.632,48

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL COMUNICACIÓ VERTICAL04

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL ESCALES MECÀNIQUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 GLA1UX30 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 6 i 7 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 72)

1,000178.996,40 178.996,40

2 GLA1UX10 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 69)

1,000131.746,40 131.746,40

3 GLA1UX60 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
interior, d'alçada entre 2 i 3 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionament (P - 74)

1,000115.996,40 115.996,40

4 GLA1UX70 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 3 i 4 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionaments (P - 75)

1,000137.521,40 137.521,40

5 GLA1UX80 u Subministrament i col·locació d'escala mecànica complerta per
exterior, d'alçada entre 4 i 5 m, d'amplada de graó 1000 mm i 30º
de pendent, complint tots els estàndars exigits per FMB. Inclou
armari de maniobra i control així com tots els materials i
operacions necessàries per al correcte funcionaments (P - 76)

1,000153.271,40 153.271,40

TÍTOLTOTAL 01.04.02.02.02 717.532,00

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 10)

662,20025,38 16.806,64

2 E9V2ABKN m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 13)

190,60052,19 9.947,41

3 E955U010 m2 Paviment tècnic interior elevat amb peus regulables d'acer
galvanitzat, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3
cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer
galvanitzat, classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN
12825 (P - 9)

45,79092,95 4.256,18

4 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris
d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior (P - 11)

52,16026,26 1.369,72

TÍTOLTOTAL 01.05.01.01.01 32.379,95

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05
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ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL PARAMENTS VERTICALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83C1B5E m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb
pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada preu
superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 3)

401,670168,77 67.789,85

2 E83Q9J32 m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer
galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i
una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 6)

101,70022,18 2.255,71

3 E9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 12)

203,30065,62 13.340,55

4 E86AU010 m2 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable
llagrimat, d'1mm de gruix, acabada sense polir, col·locada amb
fixacions (P - 7)

10,08054,81 552,48

5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 8)

91,5604,25 389,13

TÍTOLTOTAL 01.05.01.01.02 84.327,72

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL SOSTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix
15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 4)

328,00014,89 4.883,92

2 E83P0V20 m2 Revestiment format per estructura de suport amb perfils verticals
omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament
vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura
horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades
de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a
nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (P - 5)

45,790131,32 6.013,14

TÍTOLTOTAL 01.05.01.01.03 10.897,06

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL MOBILIARI04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ223120 u Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb
pintura color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre
paraments verticals amb fixacions mecàniques (P - 24)

4,000380,04 1.520,16

TÍTOLTOTAL 01.05.01.01.04 1.520,16
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OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL TANCAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 14)

2,250261,61 588,62

2 EASA62SB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada (P - 16)

3,000479,71 1.439,13

3 EASA61PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una
llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P -
15)

1,000211,36 211,36

TÍTOLTOTAL 01.05.01.01.05 2.239,11

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

TÍTOL FERRETERIA I MANYERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB1518AE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
(P - 17)

54,000204,15 11.024,10

TÍTOLTOTAL 01.05.01.01.06 11.024,10

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 10)

932,00025,38 23.654,16

2 E9V2ABKN m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 13)

156,80052,19 8.183,39

3 E955U010 m2 Paviment tècnic interior elevat amb peus regulables d'acer
galvanitzat, per alçades de 75 a 750 mm, i llosetes de 60x60x3
cm amb nucli de tauler aglomerat revestit amb xapa d'acer
galvanitzat, classe 4 per a una fletxa classe C segons UNE-EN
12825 (P - 9)

13,40092,95 1.245,53

4 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris
d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior (P - 11)

75,60026,26 1.985,26
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TÍTOLTOTAL 01.05.01.02.01 35.068,34

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL PARAMENTS VERTICALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83C1B5E m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb
pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada preu
superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 3)

540,480168,77 91.216,81

2 E83Q9J32 m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer
galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i
una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 6)

93,10022,18 2.064,96

3 E9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 12)

272,20065,62 17.861,76

4 E86AU010 m2 Folrat de paraments verticals amb planxa d'acer inoxidable
llagrimat, d'1mm de gruix, acabada sense polir, col·locada amb
fixacions (P - 7)

14,91054,81 817,22

5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 8)

38,0104,25 161,54

TÍTOLTOTAL 01.05.01.02.02 112.122,29

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL SOSTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix
15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 4)

537,00014,89 7.995,93

2 E83P0V20 m2 Revestiment format per estructura de suport amb perfils verticals
omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament
vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura
horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades
de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a
nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (P - 5)

13,400131,32 1.759,69

TÍTOLTOTAL 01.05.01.02.03 9.755,62

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL MOBILIARI04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 FQ223120 u Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb
pintura color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre
paraments verticals amb fixacions mecàniques (P - 24)

4,000380,04 1.520,16

TÍTOLTOTAL 01.05.01.02.04 1.520,16

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL TANCAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612255K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13
N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II (P - 2)

49,75070,78 3.521,31

2 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix,
amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 14)

4,950261,61 1.294,97

3 EASA62SB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada (P - 16)

3,000479,71 1.439,13

4 EASA61PB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una
llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P -
15)

1,000211,36 211,36

TÍTOLTOTAL 01.05.01.02.05 6.466,77

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

TÍTOL FERRETERIA I MANYERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB1518AE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
(P - 17)

53,200204,15 10.860,78

TÍTOLTOTAL 01.05.01.02.06 10.860,78

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 10)

427,00025,38 10.837,26

2 E9V2ABKN m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 13)

94,50052,19 4.931,96
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3 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris
d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior (P - 11)

40,00026,26 1.050,40

TÍTOLTOTAL 01.05.02.01.01 16.819,62

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL PARAMENTS VERTICALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83Q9J32 m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer
galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i
una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 6)

136,00022,18 3.016,48

2 E9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 12)

27,20065,62 1.784,86

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 8)

115,5004,25 490,88

TÍTOLTOTAL 01.05.02.01.02 5.292,22

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL FERRETERIA I MANYERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB1518AE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
(P - 17)

54,400204,15 11.105,76

TÍTOLTOTAL 01.05.02.01.03 11.105,76

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

TÍTOL TANCAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA62SB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada (P - 16)

1,000479,71 479,71

TÍTOLTOTAL 01.05.02.01.04 479,71

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

Euro
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SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 10)

512,80025,38 13.014,86

2 E9V2ABKN m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 13)

237,70052,19 12.405,56

3 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris
d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior (P - 11)

45,60026,26 1.197,46

TÍTOLTOTAL 01.05.02.02.01 26.617,88

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL PARAMENTS VERTICALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83Q9J32 m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer
galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, de 150 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix amb una inèrcia entre 305 i 315 cm4 i
una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 6)

337,90022,18 7.494,62

2 E9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 12)

84,20065,62 5.525,20

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 8)

142,8004,25 606,90

TÍTOLTOTAL 01.05.02.02.02 13.626,72

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

TÍTOL FERRETERIA I MANYERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB1518AE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
(P - 17)

112,200204,15 22.905,63

TÍTOLTOTAL 01.05.02.02.03 22.905,63

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

Euro
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TÍTOL TANCAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA62SB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada (P - 16)

3,000479,71 1.439,13

TÍTOLTOTAL 01.05.02.02.04 1.439,13

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ03

SUB-ÀMBIT PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 10)

264,40025,38 6.710,47

2 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit per a itineraris
d'invidents, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior (P - 11)

26,44026,26 694,31

SUB-ÀMBITTOTAL 01.05.03.01 7.404,78

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ03

SUB-ÀMBIT PARAMENTS VERTICALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83C1B5E m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb
pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada preu
superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 3)

330,500168,77 55.778,49

2 E9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 12)

132,20065,62 8.674,96

SUB-ÀMBITTOTAL 01.05.03.02 64.453,45

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL ARQUITECTURA05

ÀMBIT PASSADÍS CONNEXIÓ03

SUB-ÀMBIT SOSTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de hidròfuga (H) i gruix
15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 4)

264,40014,89 3.936,92

SUB-ÀMBITTOTAL 01.05.03.03 3.936,92

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 GI01UX01 u Sistema de ventilació de l'estació de metro, incloent-hi
ventiladors, silenciadors, sistema de distribució d'aire i tots els
elements i operacions pel seu correcte funcionament (P - 61)

1,000165.000,00 165.000,00

2 GI01UX02 u Sistema de protecció contra incendis a l'estació de metro,
incloent-hi tots els sistemes de detecció, el sistema d'extinció
d'aigua nebulitzada, tots els elements i operacions pel el seu
correcte funcionament (P - 62)

2,000300.000,00 600.000,00

3 GI01UX03 u Sistema de comunicacions en estació de metro, incloent
megafonia, telefonia, videovigilància, sistema de venda,
telecomandament d'instal·lacions fixes i nova cambra de
comunicacions i tots els elements i operacions necessaris pel seu
correcte funcionament (P - 63)

1,000600.000,00 600.000,00

4 GI01UX04 u Sistema complet d'instal·lació de mitja tensió en estació de
metro, incloent-hi escomesa a la xarxa interna de metro de 6 KV,
transformador, sistemes de protecció i tots els elements i
operacions pel seu correcte funcionament (P - 64)

1,000150.000,00 150.000,00

5 GI01UX05 u Sistema complet de fontaneria i drenatge en estació de metro,
incloent-hi tots els elements i operacions pel seu correcte
funcionament (P - 65)

1,00035.000,00 35.000,00

6 GLCUX10 u Barrera tarifària (P - 80) 16,00053.097,89 849.566,24

7 GI01UX06 m2 Sistema complet d'enllumenat (seguint les indicacions donades a
l'annex Arquitectura) i distribució de la xarxa de baixa tensió a
l'estació, incloent els punts de llum i carrils lumínics, cablejat,
camins de cables i tots els elements i operacions necessaris pel
seu correcte funcionament (P - 66)

1.233,000150,00 184.950,00

8 GI01UX07 u Sistema complet de senyalització d'un vestíbul d'estació de metro
seguint les indicacions de FMB (P - 67)

3,00020.000,00 60.000,00

9 GIO1UX08 u Sistema complet de senyalització d'una andana d'estació de
metro seguint les indicacions de FMB (P - 68)

2,00010.000,00 20.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 2.664.516,24

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RONDA GUINARDÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H19114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
(P - 58)

75,67052,17 3.947,70

2 G9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P -
57)

54,05053,25 2.878,16

3 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P -
60)

10,810365,90 3.955,38

4 G9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 59)

470,0004,12 1.936,40

5 G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 56)

293,00022,27 6.525,11

6 G961B597 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un 79,00045,75 3.614,25

Euro
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cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a
màxim, i rejuntada amb morter (P - 54)

7 G9916415 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (P - 55)

6,00073,42 440,52

8 FR611359 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 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 - 26)

6,0003.226,00 19.356,00

9 FHR11AHB u Fanal amb columna d' alumini de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera
amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 100 W,
col·locat sobre dau de formigó (P - 20)

3,0001.928,56 5.785,68

10 FHR117H1 u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera
amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 70 W, col·locat
sobre dau de formigó (P - 19)

2,0001.440,79 2.881,58

11 FHR11XU1 u Semàfor sobre calçada (P - 21) 1,0002.477,48 2.477,48

12 FHR11XU2 u Semàfor vianants (P - 22) 1,0002.004,27 2.004,27

13 FQ223010 u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 23)

2,000922,90 1.845,80

SUB-ÀMBITTOTAL 01.07.01.01 57.648,33

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

ÀMBIT ESTACIÓ L401

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL LLUÍS SAGNIER02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H19114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
(P - 58)

68,42552,17 3.569,73

2 G9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P -
57)

48,87553,25 2.602,59

3 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P -
60)

9,775365,90 3.576,67

4 G9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 59)

425,0004,12 1.751,00

5 G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 56)

219,00022,27 4.877,13

6 G961B597 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un
cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a
màxim, i rejuntada amb morter (P - 54)

66,00045,75 3.019,50

7 FHR11AHB u Fanal amb columna d' alumini de 8 m d'alçària, amb 1 llumenera
amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 100 W,

2,0001.928,56 3.857,12

Euro
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col·locat sobre dau de formigó (P - 20)

8 FHR117H1 u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera
amb làmpades halogenurs metàl·lics, de potència 70 W, col·locat
sobre dau de formigó (P - 19)

1,0001.440,79 1.440,79

9 FHR11XU1 u Semàfor sobre calçada (P - 21) 1,0002.477,48 2.477,48

10 FHR11XU2 u Semàfor vianants (P - 22) 3,0002.004,27 6.012,81

11 FQ223010 u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 23)

3,000922,90 2.768,70

SUB-ÀMBITTOTAL 01.07.01.02 35.953,52

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL RAMON ALBÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 56)

9,00022,27 200,43

SUB-ÀMBITTOTAL 01.07.02.01 200,43

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ07

ÀMBIT ESTACIÓ L502

SUB-ÀMBIT VESTÍBUL AVINGUDA BORBÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G961B597 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un
cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, com a
màxim, i rejuntada amb morter (P - 54)

3,00045,75 137,25

2 G9916415 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (P - 55)

1,00073,42 73,42

3 FR611359 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 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 - 26)

1,0003.226,00 3.226,00

4 FQ223010 u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 23)

1,000922,90 922,90

SUB-ÀMBITTOTAL 01.07.02.02 4.359,57

OBRA PRESSUPOST  PFC ESTACIÓ MARAGALL01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10012 pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra
(Annex Estudi de Seguretat i Salut) (P - 84)

1,000145.243,34 145.243,34

Euro
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2 XPA10015 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció d'Obra (P
- 85)

1,000100.000,00 100.000,00

3 XPA10016 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'enllumenat en fase
d'obra (P - 86)

1,00030.000,00 30.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 275.243,34

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Enderrocs 57.059,02
Capítol 01.02 Moviment de terres 34.371,28
Capítol 01.03 Estructures 1.063.451,28
Capítol 01.04 Comunicació vertical 3.040.144,60
Capítol 01.05 Arquitectura 492.263,88
Capítol 01.06 Instal·lacions 2.664.516,24
Capítol 01.07 Urbanització 98.161,85
Capítol 01.08 Partides alçades 275.243,34

01 Pressupost  PFC Estació MaragallObra 7.725.211,49

7.725.211,49

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PFC Estació Maragall 7.725.211,49
7.725.211,49

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full del pressupost 



PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 7.725.211,49 €

Despeses generals (13%) 1.004.277,49 €

Benefici industrial (6%) 463.512,69 €

 

 

Subtotal 9.193.001,67 €

IVA (21%) 1.930.530,35 €

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 11.123.532,02 €

 

El pressupost d’execució per contracta és de: 

ONZE MILIONS CENT VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB 

DOS CÈNTIMS 

 

Barcelona, gener  2013 

L’enginyer autor del projecte 

 

Miquel Huguet Aguilera 
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