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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 01  ESBORRATS / DESMUNTATGES

1 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant.

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

1 T longitud amplada
2 línia 10 574,000 0,100 57,400 C#*D#*E#*F#
3 pas vianants 380,000 0,500 190,000 C#*D#*E#*F#
4 pictograma 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 zebrat 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,400

2 FQ42DPV2 u Desmuntatge i transport a magatzem o dins l'àmbit de l'obra, de pilona metàl·lica cilíndrica, inclou enderroc de
fonament de formigó fins a un màxim de 0,4x0,4x0,5m, inclou càrrega de runa sobre camió o contenidor.

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

1 pilones altes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 pilones fossa baixes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 dos suports + cadena (a traslladar) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 M21BI00 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'ambit de l'obra, o a magatzem municipal, de senyal vertical i suport,
càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució
de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova
ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

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

1 P25 - atenció doble sentit 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 P4 - atenció rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 R1 - cediu el pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 R101 - prohibit pas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 R2 - stop 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 R300 - excepte autoritzats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 R302 - prohibit gir dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 R303 - prohibit gir esquerra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 R308 - phohibit parar i estacionar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 R308 - prohibit estacionar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 R402 - rotonda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 S17 - aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 S17b - aparcament PMR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 S17c - aparcament motos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 S17d - aparcament direccional 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 S30 - inici zona 30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 S31 - final zona 30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 SUPORT a retirar 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

4 F222U506 m3 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar el gruix de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 16 cm; inclou la càrrega sobre camió, transport i gestió de tots
els productes de rebuig i canon d'abocament.
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 2

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

1 bossa aparcament Ones-Dunes-Prat 3.500,000 0,100 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 02  OBRA CIVIL
Subcapítol 01  DEMOLICIONS

1 K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix, i 1 m
d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 formació gual Prat - Ones 7,500 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 02  OBRA CIVIL
Subcapítol 02  VORADES/RIGOLES/GUALS

1 F965M2EE m Subministre i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x20x8 cm, tipus ´´tablón´´, enterrat en
formació de separador de plaça d'aparcament, inclou l'excavació, el fonament, el formigonat i el subministre i
aplicació de dues capes de pintura de ´´clorocaucho´´ (color a escollir)

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

1 bossa aparcament 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#
2 Nansa sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Nansa nord 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 02  OBRA CIVIL
Subcapítol 03  VORERES

1 G9E11119 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 formació gual Prat - Ones 7,500 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 02  OBRA CIVIL
Subcapítol 04  BASES

1 F921IA20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial tipus ZA-40.

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

1 capa de 15 cms en un 20% de
l'aparcament

3.500,000 0,150 0,200 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 F921IA29 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació al 95% del Próctor Modificat mesurat sobre perfil.

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

1 bossa aparcament Ones - Dunes - Prat 3.500,000 3.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.500,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 03  PARQUIMETRES
Subcapítol 05  CANALITZACIONS

1 FDG52499 m Canalització en voreres amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclos
excavació de rasa de 40 x 60 cm, reblert de formigó autocompactant, HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu
superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del
panot, transport de residus a abocador i canon d'abocament.

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

1 rasa en vorera conductes connexió
parquímetre (+10%)

18,500 1,100 20,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,350

2 FDG54498 m Canalització en calçada amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclos
excavació de rasa de 60 x 80 cm, reblert de formigó autocompactant, HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu
superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del
paviment d'aglomerat o altres, transport de residus a abocador i canon d'abocament.

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

1 rasa en calçada connexió parquímetre
(+10%)

41,000 1,100 45,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,100
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AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 03  PARQUIMETRES
Subcapítol 07  CABLEJATS

1 FSEBI017 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, col.locat en tub

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

1 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT
>50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir.
s/camió

43,450 43,450 C#*D#*E#*F#

2 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny
fluix(SPT <20),m.manuals,+terres
deix.vora

20,350 20,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,800

2 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT
>50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir.
s/camió

43,450 43,450 C#*D#*E#*F#

2 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny
fluix(SPT <20),m.manuals,+terres
deix.vora

20,350 20,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,800

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 04  SENYALITZACIO VERTICAL
Subcapítol 01  SENYALS PRECEPTIVES

1 FBB1UVB0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de
diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje,
mènsula o similars

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

1 R101 - prohibit pas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 R300 - prohibida circulació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 R303 - prohibit gir esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 R307 - prohibit parar i estacionar 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 R400 - sentit obligatori 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 FBB1UVC0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop,
octogonal de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport
mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

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

1 R2 - stop 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FBB1UVA5 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat, reflexiva H-I, nivell ll
de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

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

1 P17a - estretament per dreta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P17b - estretament per esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P25 - doble sentit circulació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 04  SENYALITZACIO VERTICAL
Subcapítol 02  SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO

1 FBB2C401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

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

1 S28 - inici residencial 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 S29 - final residencial 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FBB2C511 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora, reflexiva E-G, fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

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

1 DPD - direccional parquímetre dreta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 DPE - direccional parquímetre

esquerra
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 PZB - aparcament zona blava - dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PZB - aparcament zona blava - recte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 ZB - zona blava 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 ZV - zona verda 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

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

1 S13 - pas de vianants 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 S17b - aparcament PMR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 FBB2C109 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, pintada per les dues cares, amb guia
d'alumini, fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars
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AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 6

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

1 PQ - parquímetre 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 04  SENYALITZACIO VERTICAL
Subcapítol 03  PLAQUES COMPLEMENTARIES

1 FBB3UVA4 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, reflexiva H-I, nivell
ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

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

1 maniobres bus + fletxes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBB3UVA1 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, reflexiva H-I, nivell
ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

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

1 excepte serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 excepte guals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 04  SENYALITZACIO VERTICAL
Subcapítol 05  SUPORTS

1 FBBZUV51 m Pal rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 mm exteriors i 2 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal, ancorat al paviment, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de
formigó (si escau) inclos excavació, restitució paviment existent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós

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

1 T uds longitud
2 pal per 1 senyal 44,000 3,200 140,800 C#*D#*E#*F#
3 pal per 2 senyals 8,000 3,800 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,200

2 FBB2C498 u Subministrament abraçadora d'acer galvanitzat per a pal de 80x40 mm, cargolària inclosa

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

1 01.04.01/FBB1UVB0 Senyal
vert.(Al,G=2mm) disc 600 mm

V 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

2 01.04.01/FBB1UVC0 Senyal
vert.(Al,G=2mm) STOP 600 mm

V 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 7

3 01.04.01/FBB1UVA5 Senyal
vert.(Al,G=2mm) perill triangular 500
mm

V 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 01.04.02/FBB2C401 Placa inform.
p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
40x60cm làm. retrorrefl.cl. RA2,
fix.mec.

V 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 01.04.02/FBB2C511 Placa inform.
p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA2,
fix.mec.

V 65,000 2,000 130,000 C#*D#*E#*F#

6 01.04.02/FBB2C201 Placa inform.
p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA2,
fix.mec.

V 27,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

7 01.04.03/FBB3UVA4 Placa
complementària (Al,G=2mm)
h=200mm,a=450mm, fix.senyal

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

8 01.04.03/FBB3UVA1 Placa
complementària (Al,G=2mm)
h=120mm,a=450mm, fix.senyal

V 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 05  SENYALITZACIO HORITZONTAL
Subcapítol 01  MARQUES LONGITUDINALS

1 FBA1UVA1 m Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura
acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació
a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

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

1 blanca 10 cms 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#
2 blava 10 cms 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#
3 verda 10 cms 1.954,000 1.954,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.478,000

2 FBA1UVA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes,
amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació
de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175,
amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

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

1 blanca 10 cms 2.063,000 2.063,000 C#*D#*E#*F#
2 blava 10 cms 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
3 verda 10 cms 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.682,000

3 FBA1UVA6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos
(encintats, premarcatge, ...)
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AMIDAMENTS Data: 24/03/21 Pàg.: 8

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

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió repintat línia guals 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 528,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 05  SENYALITZACIO HORITZONTAL
Subcapítol 02  MARQUES TRANSVERSALS

1 FBA2UV10 m Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

2 FBA2UVD2 m Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component
reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de vidre amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

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

1 pintat passos nous 171,000 171,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió repintat passos existents 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 05  SENYALITZACIO HORITZONTAL
Subcapítol 03  CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES

1 FBA3UV10 m2 Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el
premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat), tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

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

1 graella groga 346,000 346,000 C#*D#*E#*F#
2 zebrat blanc 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

2 FBA3UV31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclòs

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

1 STOP 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió repintat BUS de color groc 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 FBA3UV40 u Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar
el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

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

1 recte 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 gir 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FBA3UV41 u Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb
addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FBA3UV50 u Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2, amb el premarcatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FBABI0K7 u Pictograma MOTOS 2 components blanc 1600 gr/m2

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

7 FBA3UW20 m2 Pintat de superfícies especifiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament
a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat)

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

1 T uds superf,
2 entrada zona 20 11,000 15,000 165,000 C#*D#*E#*F#
3 espai vianants - línia 40 - ocre 850,000 0,400 340,000 C#*D#*E#*F#
4 pictograma palmera - blau 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 pictograma palmera - verd 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 pictograma palmera - groc 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 pictograma persona - blanc 61,000 1,500 91,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 638,500

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 05  SENYALITZACIO HORITZONTAL
Subcapítol 04  PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA

1 FBABUV16 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

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

1 plaça PMR 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió repintat 2 places PMR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FBABUV18 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclós

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

3 FBABUV25 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de cinc contenidors en zona d'aparcament en cordó segons
el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 05  SENYALITZACIO HORITZONTAL
Subcapítol 05  ALTRES ELEMENTS

1 FZP1071PC ud Desviament provisional de transit, inclos muntage, vigilancia i desmuntatge, part proporcional de tanques,
senyalització, balissament, furgonetas amb cascada lluminosa i acustica, personal, etc,... totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obra. Un per fase d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZP10705 pa Partida alçada a justificar en concepte d'actuacions complementàries de senyalització horitzontal, senyalització
vertical o pavimentació dins l'àmbit de l'actuació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FZP10799 pa Partida alçada a justificar en concepte de fabricació i subministrament de plantilla de palmera, o altre pictograma
a determinar per la D.F. Al finalitzar l'obra la plantilla romandrà en possessió de l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 01  PILONES

1 FQ4BH770 u Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de diàmetre i 77 cm d'alçada de
color verd o altre a triar per la D.F., amb tres bandes de retroreflectància nivel 2 (H.I.) segons UNE 135363.
Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos).
Col·locada, incloent l'obra civil, la càrrega i el transport als abocadors del material inservible.

AMIDAMENT DIRECTE 269,000

2 FQ4BH771 u Subministrament de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de diàmetre i 77 cm d'alçada de color verd o
altre a triar per la D.F., amb tres bandes de retroreflectància nivel 2 (H.I.) segons UNE 135363. Recobriment
superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos).

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 02  ELEMENTS SEPARADORS

1 FBAZUX43 u Subministre i col·locació de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat (100%), model zebra 13 o
equivalent, per a la segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements reflectants mitjançant pintura i
mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant, de dimensions 828 mm de llargària, 218 mm d'amplària i de
129 mm d'alçària, de 8,5 kg de pes, col·locat sobre paviment existent amb 3 punts d'ancoratge, conformats amb
taladre DN14mm i bufat posterior per eliminar els residus interiors del taladre, fixada amb tres tacs químics
conformats amb perns DN12mm HIT-V-M12, varilles d'acer inoxidable A4 (SS316), amb resina de 2 components
HILTI-HY-170 o equivalents

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

1 Prat 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FBAZUX42 u Subministre de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat (100%), model zebra 13 o equivalent,
per a la segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements reflectants mitjançant pintura i mircroesferes de
vidre o cinta adhesiva reflectant, de dimensions 828 mm de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm d'alçària,
de 8,5 kg de pes.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 03  JARDINERES

1 FQB2C085 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, de 85 cm de
diàmetre i 55 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 04  BARANES/BARRERES

1 FBBZPAL1 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de pi tractada per a exterior amb protecció IV i acabat de serra de
diàmetre 12 cm de diàmetre de 150 cm de longitud acabat en punta i amb perforació per a pas de corda, incloent
perforació d'uns 60 cm de profunditat, col·locació i reblert amb formigó

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

EUR
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2 FBBZCOR1 u Subministrament i col·locació de corda de polipropilè imitació cànem marró diàmetre 20 mm per a formació de
balisament entre pals de fusta.

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

3 FRB3BLO4 u Subministrament i col·locació de bloc de pedra de calcària d'entre 240 i 340 kg

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

4 FBBZUV99 m Trasllat i instal·lació de pal, pilona o suport existent en l'àmbit de l'obra, o magatzem municipal, a nova ubicació
dins l'àmbit de l'obra, fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos excavació,
restitució paviment existent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós

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

1 dos suports i cadenes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 FZP10703 pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra (2% DEL PEM)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT VNG
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAGR01 pa Partida alçada d'abonament integre per a la Gestió de Residus de l'activitat en base a l'estudi de gestió de
residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/03/21 Pàg.: 1

P-1 F222U506 m3 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per
retirar el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 16 cm; inclou la càrrega
sobre camió, transport i gestió de tots els productes de rebuig i canon d'abocament.

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-2 F921IA20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial tipus ZA-40. 24,42 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 F921IA29 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació al 95% del Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 FBA1UVA1 m Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs,
amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de
vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot
inclos (encintats, premarcatge, ...)

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 FBA1UVA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril
reservat a bicicletes, amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i
microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 FBA1UVA6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica
amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 FBA2UV10 m Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica reflectora amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175,
amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-8 FBA2UVD2 m Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de
doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2
i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

10,99 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 FBA3UV10 m2 Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de
900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat), tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 FBA3UV31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclòs

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 FBA3UV40 u Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-12 FBA3UV41 u Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

7,73 €

(SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 FBA3UV50 u Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 FBA3UW20 m2 Pintat de superfícies especifiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de
1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat)

14,41 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 FBABI0K7 u Pictograma MOTOS 2 components blanc 1600 gr/m2 22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-16 FBABUV16 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-17 FBABUV18 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclós

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-18 FBABUV25 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de cinc contenidors en zona d'aparcament
en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

17,08 €

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-19 FBAZUX42 u Subministre de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat (100%), model zebra
13 o equivalent, per a la segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements reflectants
mitjançant pintura i mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant, de dimensions 828 mm
de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm d'alçària, de 8,5 kg de pes.

38,85 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 FBAZUX43 u Subministre i col·locació de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat (100%),
model zebra 13 o equivalent, per a la segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements
reflectants mitjançant pintura i mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant, de
dimensions 828 mm de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm d'alçària, de 8,5 kg de pes,
col·locat sobre paviment existent amb 3 punts d'ancoratge, conformats amb taladre DN14mm
i bufat posterior per eliminar els residus interiors del taladre, fixada amb tres tacs químics
conformats amb perns DN12mm HIT-V-M12, varilles d'acer inoxidable A4 (SS316), amb
resina de 2 components HILTI-HY-170 o equivalents

57,42 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 FBB1UVA5 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

39,71 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 FBB1UVB0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació,
de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

80,70 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-23 FBB1UVC0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació,
de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

92,19 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-24 FBB2C109 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, pintada per les
dues cares, amb guia d'alumini, fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

46,27 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-25 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

96,90 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-26 FBB2C401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 ,
fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

93,11 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-27 FBB2C498 u Subministrament abraçadora d'acer galvanitzat per a pal de 80x40 mm, cargolària inclosa 2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-28 FBB2C511 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora, reflexiva E-G, fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o
similars

75,08 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-29 FBB3UVA1 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

20,14 €

(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-30 FBB3UVA4 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

32,70 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-31 FBBZCOR1 u Subministrament i col·locació de corda de polipropilè imitació cànem marró diàmetre 20 mm
per a formació de balisament entre pals de fusta.

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 FBBZPAL1 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de pi tractada per a exterior amb protecció IV i
acabat de serra de diàmetre 12 cm de diàmetre de 150 cm de longitud acabat en punta i amb
perforació per a pas de corda, incloent perforació d'uns 60 cm de profunditat, col·locació i
reblert amb formigó

26,62 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 FBBZUV51 m Pal rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 mm exteriors i 2 mm de gruix, amb cargols per a
subjectar la senyal, ancorat al paviment, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter
d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos excavació, restitució paviment
existent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós

22,52 €

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

P-34 FBBZUV99 m Trasllat i instal·lació de pal, pilona o suport existent en l'àmbit de l'obra, o magatzem
municipal, a nova ubicació dins l'àmbit de l'obra, fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o
fonament de formigó (si escau) inclos excavació, restitució paviment existent, retirada de
residus a abocador, canon, tot inclós

17,96 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-35 FDG52499 m Canalització en voreres amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclos excavació de rasa de 40 x 60 cm, reblert de formigó autocompactant,
HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm,
abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del panot, transport de residus a abocador i
canon d'abocament.

63,02 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-36 FDG54498 m Canalització en calçada amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclos excavació de rasa de 60 x 80 cm, reblert de formigó autocompactant,
HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm,
abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del paviment d'aglomerat o altres, transport
de residus a abocador i canon d'abocament.

154,48 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 FQ42DPV2 u Desmuntatge i transport a magatzem o dins l'àmbit de l'obra, de pilona metàl·lica cilíndrica,
inclou enderroc de fonament de formigó fins a un màxim de 0,4x0,4x0,5m, inclou càrrega de
runa sobre camió o contenidor.

22,99 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 FQ4BH770 u Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de diàmetre i
77 cm d'alçada de color verd o altre a triar per la D.F., amb tres bandes de retroreflectància
nivel 2 (H.I.) segons UNE 135363. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc
(Classe E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos). Col·locada, incloent l'obra civil, la
càrrega i el transport als abocadors del material inservible.

40,05 €

(QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-40 FQ4BH771 u Subministrament de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de diàmetre i 77 cm
d'alçada de color verd o altre a triar per la D.F., amb tres bandes de retroreflectància nivel 2
(H.I.) segons UNE 135363. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe
E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos).

26,15 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-41 FQB2C085 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular,
de 85 cm de diàmetre i 55 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada superficialment
sense fixacions

318,38 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 FRB3BLO4 u Subministrament i col·locació de bloc de pedra de calcària d'entre 240 i 340 kg 29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-43 FSEBI017 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2,
col.locat en tub

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 FZP1071PC ud Desviament provisional de transit, inclos muntage, vigilancia i desmuntatge, part proporcional
de tanques, senyalització, balissament, furgonetas amb cascada lluminosa i acustica,
personal, etc,... totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra. Un per fase d'obra

3.272,30 €

(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-45 G9E11119 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

50,01 €

(CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-46 K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15
cm de gruix, i 1 m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-47 M21BI00 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'ambit de l'obra, o a magatzem municipal, de
senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior
aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual
dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o
abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

13,73 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant. 11,05 €

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-1 F222U506 m3 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per
retirar el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 16 cm; inclou la càrrega
sobre camió, transport i gestió de tots els productes de rebuig i canon d'abocament.

5,02 €

Altres conceptes 5,02000 €

P-2 F921IA20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial tipus ZA-40. 24,42 €

B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 20,80000 €

Altres conceptes 3,62000 €

P-3 F921IA29 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació al 95% del Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

2,35 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-4 FBA1UVA1 m Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs,
amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de
vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot
inclos (encintats, premarcatge, ...)

0,52 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,11640 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03910 €

Altres conceptes 0,36450 €

P-5 FBA1UVA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril
reservat a bicicletes, amb pintura acrílica reflectora amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i
microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

0,85 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,34920 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,11730 €

Altres conceptes 0,38350 €

P-6 FBA1UVA6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica
amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300
gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

1,33 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,17595 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,52380 €

Altres conceptes 0,63025 €

P-7 FBA2UV10 m Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica reflectora amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175,
amb aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

3,28 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,74600 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,46920 €

Altres conceptes 1,06480 €

P-8 FBA2UVD2 m Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de
doble component reflectora amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2
i microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...)

10,99 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,58650 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 8,63800 €
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Altres conceptes 1,76550 €

P-9 FBA3UV10 m2 Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de
900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat), tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)

7,83 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 4,36500 €

Altres conceptes 3,46500 €

P-10 FBA3UV31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclòs

6,49 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,54625 €

Altres conceptes 3,94375 €

P-11 FBA3UV40 u Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

4,49 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,81875 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 0,22880 €

Altres conceptes 2,44245 €

P-12 FBA3UV41 u Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons
la norma NLT-175. Inclou el premarcatge

7,73 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 0,45760 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,63750 €

Altres conceptes 3,63490 €

P-13 FBA3UV50 u Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs

9,71 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,30950 €

Altres conceptes 8,40050 €

P-14 FBA3UW20 m2 Pintat de superfícies especifiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de
1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat)

14,41 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 1,05600 €

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,72000 €

Altres conceptes 10,63400 €

P-15 FBABI0K7 u Pictograma MOTOS 2 components blanc 1600 gr/m2 22,50 €

Sense descomposició 22,50000 €

P-16 FBABUV16 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

19,80 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,14280 €

Altres conceptes 16,65720 €

P-17 FBABUV18 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclós

4,03 €
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BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,18340 €

Altres conceptes 2,84660 €

P-18 FBABUV25 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de cinc contenidors en zona d'aparcament
en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

17,08 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 11,00950 €

Altres conceptes 6,07050 €

P-19 FBAZUX42 u Subministre de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat (100%), model zebra
13 o equivalent, per a la segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements reflectants
mitjançant pintura i mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant, de dimensions 828 mm
de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm d'alçària, de 8,5 kg de pes.

38,85 €

BBAZUX41 u Peça de plastic reciclat (100%), model zebra 13 o equivalent, per a la segregació de c 37,00000 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-20 FBAZUX43 u Subministre i col·locació de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat (100%),
model zebra 13 o equivalent, per a la segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements
reflectants mitjançant pintura i mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant, de
dimensions 828 mm de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm d'alçària, de 8,5 kg de pes,
col·locat sobre paviment existent amb 3 punts d'ancoratge, conformats amb taladre DN14mm
i bufat posterior per eliminar els residus interiors del taladre, fixada amb tres tacs químics
conformats amb perns DN12mm HIT-V-M12, varilles d'acer inoxidable A4 (SS316), amb
resina de 2 components HILTI-HY-170 o equivalents

57,42 €

BBAZUX41 u Peça de plastic reciclat (100%), model zebra 13 o equivalent, per a la segregació de c 37,00000 €

B0AHY170 l Litre de resina de 2 components HILTI-HY-170 o equivalent 0,95040 €

B0AHIT12 u Variilla roscada acer inox A4 (SS316)- DN12mm HIT-V-M12 6,45000 €

Altres conceptes 13,01960 €

P-21 FBB1UVA5 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

39,71 €

BBB1UVA5 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de c 24,17000 €

Altres conceptes 15,54000 €

P-22 FBB1UVB0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació,
de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

80,70 €

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 63,21000 €

Altres conceptes 17,49000 €

P-23 FBB1UVC0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació,
de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

92,19 €

BBM1360C u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac 74,15000 €

Altres conceptes 18,04000 €

P-24 FBB2C109 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, pintada per les
dues cares, amb guia d'alumini, fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

46,27 €

BBM1AD8C u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, pintada pe 37,80000 €

Altres conceptes 8,47000 €

P-25 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

96,90 €
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BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada a 84,76000 €

Altres conceptes 12,14000 €

P-26 FBB2C401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat (esp.2mm), de 40x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 ,
fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars

93,11 €

BBM1ADAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada a 81,15000 €

Altres conceptes 11,96000 €

P-27 FBB2C498 u Subministrament abraçadora d'acer galvanitzat per a pal de 80x40 mm, cargolària inclosa 2,01 €

BBM1BB98 u Abraçadora d'acer galvanitzat, per a pal de 80x40mm, cargolària inclosa 1,91000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-28 FBB2C511 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora, reflexiva E-G, fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o
similars

75,08 €

BBM1AHDD u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada a 62,23000 €

Altres conceptes 12,85000 €

P-29 FBB3UVA1 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

20,14 €

BBB3UVA1 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'am 15,72000 €

Altres conceptes 4,42000 €

P-30 FBB3UVA4 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars

32,70 €

BBB3UVA4 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'am 27,69000 €

Altres conceptes 5,01000 €

P-31 FBBZCOR1 u Subministrament i col·locació de corda de polipropilè imitació cànem marró diàmetre 20 mm
per a formació de balisament entre pals de fusta.

3,24 €

BBBZCOR1 m Corda de polipropilè imitació cànem marró diàmetre 20 mm per a formació de balisam 1,97000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-32 FBBZPAL1 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de pi tractada per a exterior amb protecció IV i
acabat de serra de diàmetre 12 cm de diàmetre de 150 cm de longitud acabat en punta i amb
perforació per a pas de corda, incloent perforació d'uns 60 cm de profunditat, col·locació i
reblert amb formigó

26,62 €

BBBZPAL1 u Pal de fusta de pi tractada per a exterior amb protecció IV i acabat de serra de diàmetr 13,13000 €

Altres conceptes 13,49000 €

P-33 FBBZUV51 m Pal rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 mm exteriors i 2 mm de gruix, amb cargols per a
subjectar la senyal, ancorat al paviment, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter
d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau) inclos excavació, restitució paviment
existent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós

22,52 €

B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 17,74800 €

B071B700 kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resin 1,13100 €

Altres conceptes 3,64100 €

P-34 FBBZUV99 m Trasllat i instal·lació de pal, pilona o suport existent en l'àmbit de l'obra, o magatzem
municipal, a nova ubicació dins l'àmbit de l'obra, fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o
fonament de formigó (si escau) inclos excavació, restitució paviment existent, retirada de
residus a abocador, canon, tot inclós

17,96 €
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B071B700 kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resin 1,13100 €

Altres conceptes 16,82900 €

P-35 FDG52499 m Canalització en voreres amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclos excavació de rasa de 40 x 60 cm, reblert de formigó autocompactant,
HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm,
abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del panot, transport de residus a abocador i
canon d'abocament.

63,02 €

B067660P m3 Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, 18,84000 €

G9E1110G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat 12,68520 €

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 1,65850 €

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió 2,57600 €

K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 3,70034 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,41500 €

K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 3,81847 €

Altres conceptes 17,32649 €

P-36 FDG54498 m Canalització en calçada amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclos excavació de rasa de 60 x 80 cm, reblert de formigó autocompactant,
HA-30/AC-E1/16/IIa, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm,
abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del paviment d'aglomerat o altres, transport
de residus a abocador i canon d'abocament.

154,48 €

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió 3,32388 €

M9WHUC10 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent per amplades inferior 61,97823 €

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 2,14000 €

B060300C m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,78061 €

B067660P m3 Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, 31,40000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,41500 €

K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 6,16723 €

F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'a 13,07012 €

Altres conceptes 28,20493 €

P-37 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,86 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,49940 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

Altres conceptes 8,19060 €

P-38 FQ42DPV2 u Desmuntatge i transport a magatzem o dins l'àmbit de l'obra, de pilona metàl·lica cilíndrica,
inclou enderroc de fonament de formigó fins a un màxim de 0,4x0,4x0,5m, inclou càrrega de
runa sobre camió o contenidor.

22,99 €

Altres conceptes 22,99000 €

P-39 FQ4BH770 u Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de diàmetre i
77 cm d'alçada de color verd o altre a triar per la D.F., amb tres bandes de retroreflectància
nivel 2 (H.I.) segons UNE 135363. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc
(Classe E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos). Col·locada, incloent l'obra civil, la
càrrega i el transport als abocadors del material inservible.

40,05 €

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 2,23800 €

BQ44UF99 u Fitó de polietilè flexible, model H-77 (770x80mm) reflectant nivell 2 H.I. Base amb anc 24,90000 €
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F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·laci 0,81243 €

Altres conceptes 12,09957 €

P-40 FQ4BH771 u Subministrament de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de diàmetre i 77 cm
d'alçada de color verd o altre a triar per la D.F., amb tres bandes de retroreflectància nivel 2
(H.I.) segons UNE 135363. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe
E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos).

26,15 €

BQ44UF99 u Fitó de polietilè flexible, model H-77 (770x80mm) reflectant nivell 2 H.I. Base amb anc 24,90000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-41 FQB2C085 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular,
de 85 cm de diàmetre i 55 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada superficialment
sense fixacions

318,38 €

BQB2C085 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circ 284,40000 €

Altres conceptes 33,98000 €

P-42 FRB3BLO4 u Subministrament i col·locació de bloc de pedra de calcària d'entre 240 i 340 kg 29,90 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 4,62000 €

Altres conceptes 25,28000 €

P-43 FSEBI017 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2,
col.locat en tub

1,82 €

BQZ6V015 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x2,5 mm 1,73000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-44 FZP1071PC ud Desviament provisional de transit, inclos muntage, vigilancia i desmuntatge, part proporcional
de tanques, senyalització, balissament, furgonetas amb cascada lluminosa i acustica,
personal, etc,... totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra. Un per fase d'obra

3.272,30 €

Altres conceptes 3.272,30000 €

P-45 G9E11119 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

50,01 €

B9E1IA01 ut Panot gris 20x20x.8cm 20,50000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00190 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36475 €

Altres conceptes 29,14335 €

P-46 K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de formigó, de 10 a 15
cm de gruix, i 1 m d'amplada, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,02 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-47 M21BI00 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'ambit de l'obra, o a magatzem municipal, de
senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior
aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual
dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o
abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

13,73 €

Altres conceptes 13,73000 €

P-48 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant granallat i decapant. 11,05 €

Altres conceptes 11,05000 €
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Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 01 ESBORRATS / DESMUNTATGES

1 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant granallat i
decapant. (P - 48)

11,05 306,400 3.385,72

2 FQ42DPV2 u Desmuntatge i transport a magatzem o dins l'àmbit de l'obra, de pilona
metàl·lica cilíndrica, inclou enderroc de fonament de formigó fins a un
màxim de 0,4x0,4x0,5m, inclou càrrega de runa sobre camió o
contenidor. (P - 38)

22,99 15,000 344,85

3 M21BI00 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'ambit de l'obra, o a
magatzem municipal, de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o
mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de
fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels
elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació,
magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment
d'abocador
(P - 47)

13,73 43,000 590,39

4 F222U506 m3 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els
treballs necessaris per retirar el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 16 cm; inclou la càrrega sobre camió,
transport i gestió de tots els productes de rebuig i canon d'abocament.
(P - 1)

5,02 350,000 1.757,00

TOTAL Capítol 01.01 6.077,96

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 02 OBRA CIVIL

Subcapítol 01 DEMOLICIONS

1 K219CC12 m2 Demolició o enderroc de vorera de panot ó peces de formigó i base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix, i 1 m d'amplada, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

10,02 10,500 105,21

TOTAL Subcapítol 01.02.01 105,21

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 02 OBRA CIVIL

Subcapítol 02 VORADES/RIGOLES/GUALS

1 F965M2EE m Subministre i col·locació de vorada prefabricada de formigó de
100x20x8 cm, tipus ´´tablón´´, enterrat en formació de separador de
plaça d'aparcament, inclou l'excavació, el fonament, el formigonat i el
subministre i aplicació de dues capes de pintura de ´´clorocaucho´´
(color a escollir)
(P - 0)

25,21 207,000 5.218,47

TOTAL Subcapítol 01.02.02 5.218,47

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 02 OBRA CIVIL

Subcapítol 03 VORERES

EUR
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1 G9E11119 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 45)

50,01 10,500 525,11

TOTAL Subcapítol 01.02.03 525,11

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 02 OBRA CIVIL

Subcapítol 04 BASES

1 F921IA20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial tipus ZA-40. (P
- 2)

24,42 105,000 2.564,10

2 F921IA29 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació al 95% del Próctor
Modificat mesurat sobre perfil. (P - 3)

2,35 3.500,000 8.225,00

TOTAL Subcapítol 01.02.04 10.789,10

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 03 PARQUIMETRES

Subcapítol 05 CANALITZACIONS

1 FDG52499 m Canalització en voreres amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclos excavació de rasa de 40 x 60
cm, reblert de formigó autocompactant, HA-30/AC-E1/16/IIa, amb
additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat
des de camió, inclos demolicio i reposició del panot, transport de
residus a abocador i canon d'abocament. (P - 35)

63,02 20,350 1.282,46

2 FDG54498 m Canalització en calçada amb 1 tub corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclos excavació de rasa de 60 x 80
cm, reblert de formigó autocompactant, HA-30/AC-E1/16/IIa, amb
additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat
des de camió, inclos demolicio i reposició del paviment d'aglomerat o
altres, transport de residus a abocador i canon d'abocament. (P - 36)

154,48 45,100 6.967,05

TOTAL Subcapítol 01.03.05 8.249,51

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 03 PARQUIMETRES

Subcapítol 07 CABLEJATS

1 FSEBI017 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de
secció 4x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 43)

1,82 63,800 116,12

2 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 37)

9,86 63,800 629,07

TOTAL Subcapítol 01.03.07 745,19

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 04 SENYALITZACIO VERTICAL

EUR
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Subcapítol 01 SENYALS PRECEPTIVES

1 FBB1UVB0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars (P - 22)

80,70 26,000 2.098,20

2 FBB1UVC0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de
diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 ,
fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars (P - 23)

92,19 6,000 553,14

3 FBB1UVA5 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular
de 500 mm de costat, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300
cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars
(P - 21)

39,71 6,000 238,26

TOTAL Subcapítol 01.04.01 2.889,60

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 04 SENYALITZACIO VERTICAL

Subcapítol 02 SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO

1 FBB2C401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat
(esp.2mm), de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora,
reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars (P - 26)

93,11 18,000 1.675,98

2 FBB2C511 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflexiva E-G, fixada al
suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars (P - 28)

75,08 65,000 4.880,20

3 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora, reflexiva H-I, nivell ll de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria,
fleje, mènsula o similars (P - 25)

96,90 27,000 2.616,30

4 FBB2C109 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40
cm, pintada per les dues cares, amb guia d'alumini, fixada al suport
mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o similars (P - 24)

46,27 14,000 647,78

TOTAL Subcapítol 01.04.02 9.820,26

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 04 SENYALITZACIO VERTICAL

Subcapítol 03 PLAQUES COMPLEMENTARIES

1 FBB3UVA4 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm
d'alçària i 450 mm d'amplària, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat
250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o
similars (P - 30)

32,70 1,000 32,70

2 FBB3UVA1 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm
d'alçària i 450 mm d'amplària, reflexiva H-I, nivell ll de retroreflexivitat
250/300 cd/m2 , fixada al suport mitjançant tornilleria, fleje, mènsula o
similars (P - 29)

20,14 2,000 40,28

TOTAL Subcapítol 01.04.03 72,98

EUR
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Capítol 04 SENYALITZACIO VERTICAL

Subcapítol 05 SUPORTS

1 FBBZUV51 m Pal rectangular d'acer galvanitzat de 80 x 40 mm exteriors i 2 mm de
gruix, amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment,
ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o
fonament de formigó (si escau) inclos excavació, restitució paviment
existent, retirada de residus a abocador, canon, tot inclós (P - 33)

22,52 171,200 3.855,42

2 FBB2C498 u Subministrament abraçadora d'acer galvanitzat per a pal de 80x40
mm, cargolària inclosa (P - 27)

2,01 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.04.05 3.855,42

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 05 SENYALITZACIO HORITZONTAL

Subcapítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

1 FBA1UVA1 m Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de
carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica reflectora amb una
dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb dosificació
de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina
autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge, ...) (P - 4)

0,52 2.478,000 1.288,56

2 FBA1UVA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits
de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica reflectora
amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i microseferes de vidre amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb
aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge,
...) (P - 5)

0,85 2.682,000 2.279,70

3 FBA1UVA6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada,
amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i
microseferes de vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175, amb aplicació a máquina autopropulsada, tot
inclos (encintats, premarcatge, ...) (P - 6)

1,33 528,000 702,24

TOTAL Subcapítol 01.05.01 4.270,50

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 05 SENYALITZACIO HORITZONTAL

Subcapítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

1 FBA2UV10 m Pintat de faixa continua de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica
reflectora amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i microseferes de
vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb
aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge,
...) (P - 7)

3,28 37,000 121,36

2 FBA2UVD2 m Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de vianants sense
semàfors, amb pintura de doble component reflectora amb aplicació
manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i microseferes de
vidre amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb
aplicació a máquina autopropulsada, tot inclos (encintats, premarcatge,

10,99 321,000 3.527,79

EUR
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...) (P - 8)

TOTAL Subcapítol 01.05.02 3.649,15

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 05 SENYALITZACIO HORITZONTAL

Subcapítol 03 CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES

1 FBA3UV10 m2 Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs
(amidament: m2 realment pintat), tot inclos (encintats, premarcatge, ...)
(P - 9)

7,83 360,000 2.818,80

2 FBA3UV31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (P - 10)

6,49 46,000 298,54

3 FBA3UV40 u Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (P - 11)

4,49 5,000 22,45

4 FBA3UV41 u Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (P - 12)

7,73 1,000 7,73

5 FBA3UV50 u Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge
inclòs (P - 13)

9,71 2,000 19,42

6 FBABI0K7 u Pictograma MOTOS 2 components blanc 1600 gr/m2 (P - 15) 22,50 38,000 855,00

7 FBA3UW20 m2 Pintat de superfícies especifiques, zones 30, símbols, pictogrames i
logos, amb pintura de doble component de qualsevol color amb
aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb
addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou
el premarcatge. (m2 realment pintat) (P - 14)

14,41 638,500 9.200,79

TOTAL Subcapítol 01.05.03 13.222,73

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 05 SENYALITZACIO HORITZONTAL

Subcapítol 04 PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA

1 FBABUV16 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el
pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós (P - 16)

19,80 9,000 178,20

2 FBABUV18 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge i triangles de remat inclós (P - 17)

4,03 112,000 451,36

3 FBABUV25 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de cinc contenidors
en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb el premarcatge inclós  (P - 18)

17,08 4,000 68,32

TOTAL Subcapítol 01.05.04 697,88

EUR

PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

PRESSUPOST Data: 24/03/21 Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 05 SENYALITZACIO HORITZONTAL

Subcapítol 05 ALTRES ELEMENTS

1 FZP1071PC ud Desviament provisional de transit, inclos muntage, vigilancia i
desmuntatge, part proporcional de tanques, senyalització, balissament,
furgonetas amb cascada lluminosa i acustica, personal, etc,...
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra. Un per fase
d'obra (P - 44)

3.272,30 1,000 3.272,30

2 FZP10705 pa Partida alçada a justificar en concepte d'actuacions complementàries
de senyalització horitzontal, senyalització vertical o pavimentació dins
l'àmbit de l'actuació (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

3 FZP10799 pa Partida alçada a justificar en concepte de fabricació i subministrament
de plantilla de palmera, o altre pictograma a determinar per la D.F. Al
finalitzar l'obra la plantilla romandrà en possessió de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. (P - 0)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Subcapítol 01.05.05 8.622,30

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 01 PILONES

1 FQ4BH770 u Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops,
de 8 cm de diàmetre i 77 cm d'alçada de color verd o altre a triar per la
D.F., amb tres bandes de retroreflectància nivel 2 (H.I.) segons UNE
135363. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc
(Classe E). Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos). Col·locada,
incloent l'obra civil, la càrrega i el transport als abocadors del material
inservible. (P - 39)

40,05 269,000 10.773,45

2 FQ4BH771 u Subministrament de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 8 cm de
diàmetre i 77 cm d'alçada de color verd o altre a triar per la D.F., amb
tres bandes de retroreflectància nivel 2 (H.I.) segons UNE 135363.
Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E).
Base amb ancoratge de 3 cargols (inclosos). (P - 40)

26,15 30,000 784,50

TOTAL Subcapítol 01.06.01 11.557,95

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 02 ELEMENTS SEPARADORS

1 FBAZUX43 u Subministre i col·locació de separador fixe de carril bici amb peça de
plastic reciclat (100%), model zebra 13 o equivalent, per a la
segregació de carrils bici, amb 6 bandes d'elements reflectants
mitjançant pintura i mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant,
de dimensions 828 mm de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm
d'alçària, de 8,5 kg de pes, col·locat sobre paviment existent amb 3
punts d'ancoratge, conformats amb taladre DN14mm i bufat posterior
per eliminar els residus interiors del taladre, fixada amb tres tacs
químics conformats amb perns DN12mm HIT-V-M12, varilles d'acer
inoxidable A4 (SS316), amb resina de 2 components HILTI-HY-170 o
equivalents (P - 20)

57,42 18,000 1.033,56

2 FBAZUX42 u Subministre de separador fixe de carril bici amb peça de plastic reciclat
(100%), model zebra 13 o equivalent, per a la segregació de carrils
bici, amb 6 bandes d'elements reflectants mitjançant pintura i

38,85 18,000 699,30

EUR
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PRESSUPOST Data: 24/03/21 Pàg.: 7

mircroesferes de vidre o cinta adhesiva reflectant, de dimensions 828
mm de llargària, 218 mm d'amplària i de 129 mm d'alçària, de 8,5 kg
de pes. (P - 19)

TOTAL Subcapítol 01.06.02 1.732,86

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 03 JARDINERES

1 FQB2C085 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma circular, de 85 cm de diàmetre i 55 cm d'alcària de
mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions (P - 41)

318,38 8,000 2.547,04

TOTAL Subcapítol 01.06.03 2.547,04

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 04 BARANES/BARRERES

1 FBBZPAL1 u Subministrament i col·locació de pal de fusta de pi tractada per a
exterior amb protecció IV i acabat de serra de diàmetre 12 cm de
diàmetre de 150 cm de longitud acabat en punta i amb perforació per a
pas de corda, incloent perforació d'uns 60 cm de profunditat,
col·locació i reblert amb formigó (P - 32)

26,62 42,000 1.118,04

2 FBBZCOR1 u Subministrament i col·locació de corda de polipropilè imitació cànem
marró diàmetre 20 mm per a formació de balisament entre pals de
fusta. (P - 31)

3,24 180,000 583,20

3 FRB3BLO4 u Subministrament i col·locació de bloc de pedra de calcària d'entre 240
i 340 kg  (P - 42)

29,90 81,000 2.421,90

4 FBBZUV99 m Trasllat i instal·lació de pal, pilona o suport existent en l'àmbit de
l'obra, o magatzem municipal, a nova ubicació dins l'àmbit de l'obra,
fixat amb morter d'enduriment ràpid, i/o fonament de formigó (si escau)
inclos excavació, restitució paviment existent, retirada de residus a
abocador, canon, tot inclós (P - 34)

17,96 2,000 35,92

TOTAL Subcapítol 01.06.04 4.159,06

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 FZP10703 pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra
(2% DEL PEM) (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.11 2.000,00

Obra 01 Pressupost PRAT VNG

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAGR01 pa Partida alçada d'abonament integre per a la Gestió de Residus de
l'activitat en base a l'estudi de gestió de residus (P - 0)

738,08 1,000 738,08

EUR

PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA
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TOTAL Capítol 01.12 738,08

EUR
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/03/21 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  DEMOLICIONS 105,21

Subcapítol 01.02.02  VORADES/RIGOLES/GUALS 5.218,47

Subcapítol 01.02.03  VORERES 525,11

Subcapítol 01.02.04  BASES 10.789,10

Capítol 01.02  OBRA CIVIL 16.637,89

Subcapítol 01.03.05  CANALITZACIONS 8.249,51

Subcapítol 01.03.07  CABLEJATS 745,19

Capítol 01.03  PARQUIMETRES 8.994,70

Subcapítol 01.04.01  SENYALS PRECEPTIVES 2.889,60

Subcapítol 01.04.02  SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO 9.820,26

Subcapítol 01.04.03  PLAQUES COMPLEMENTARIES 72,98

Subcapítol 01.04.05  SUPORTS 3.855,42

Capítol 01.04  SENYALITZACIO VERTICAL 16.638,26

Subcapítol 01.05.01  MARQUES LONGITUDINALS 4.270,50

Subcapítol 01.05.02  MARQUES TRANSVERSALS 3.649,15

Subcapítol 01.05.03  CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES 13.222,73

Subcapítol 01.05.04  PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA 697,88

Subcapítol 01.05.05  ALTRES ELEMENTS 8.622,30

Capítol 01.05  SENYALITZACIO HORITZONTAL 30.462,56

Subcapítol 01.06.01  PILONES 11.557,95

Subcapítol 01.06.02  ELEMENTS SEPARADORS 1.732,86

Subcapítol 01.06.03  JARDINERES 2.547,04

Subcapítol 01.06.04  BARANES/BARRERES 4.159,06

Capítol 01.06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ 19.996,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
92.730,32

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

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

Capítol 01.01  ESBORRATS / DESMUNTATGES 6.077,96

Capítol 01.02  OBRA CIVIL 16.637,89

Capítol 01.03  PARQUIMETRES 8.994,70

Capítol 01.04  SENYALITZACIO VERTICAL 16.638,26

Capítol 01.05  SENYALITZACIO HORITZONTAL 30.462,56

Capítol 01.06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ 19.996,91

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 2.000,00

Capítol 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 738,08

Obra 01 Pressupost PRAT VNG 101.546,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.546,36

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

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

Obra 01 Pressupost PRAT VNG 101.546,36

EUR

PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/03/21 Pàg.: 2

101.546,36

EUR



PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/03/21 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  DEMOLICIONS 0,10

Subcapítol 01.02.02  VORADES/RIGOLES/GUALS 5,14

Subcapítol 01.02.03  VORERES 0,52

Subcapítol 01.02.04  BASES 10,62

Capítol 01.02  OBRA CIVIL 16,38

Subcapítol 01.03.05  CANALITZACIONS 8,12

Subcapítol 01.03.07  CABLEJATS 0,73

Capítol 01.03  PARQUIMETRES 8,86

Subcapítol 01.04.01  SENYALS PRECEPTIVES 2,85

Subcapítol 01.04.02  SENYALS D'INFORMACIÓ/DIRECCIO 9,67

Subcapítol 01.04.03  PLAQUES COMPLEMENTARIES 0,07

Subcapítol 01.04.05  SUPORTS 3,80

Capítol 01.04  SENYALITZACIO VERTICAL 16,38

Subcapítol 01.05.01  MARQUES LONGITUDINALS 4,21

Subcapítol 01.05.02  MARQUES TRANSVERSALS 3,59

Subcapítol 01.05.03  CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES 13,02

Subcapítol 01.05.04  PINTAT DE PLACES I ESPAIS DE RESERVA 0,69

Subcapítol 01.05.05  ALTRES ELEMENTS 8,49

Capítol 01.05  SENYALITZACIO HORITZONTAL 30,00

Subcapítol 01.06.01  PILONES 11,38

Subcapítol 01.06.02  ELEMENTS SEPARADORS 1,71

Subcapítol 01.06.03  JARDINERES 2,51

Subcapítol 01.06.04  BARANES/BARRERES 4,10

Capítol 01.06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ 19,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91,32

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

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ESBORRATS / DESMUNTATGES 5,99

Capítol 01.02  OBRA CIVIL 16,38

Capítol 01.03  PARQUIMETRES 8,86

Capítol 01.04  SENYALITZACIO VERTICAL 16,38

Capítol 01.05  SENYALITZACIO HORITZONTAL 30,00

Capítol 01.06  ELEMENTS SEPARADORS - MOBILIARI URBÀ 19,69

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 1,97

Capítol 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 0,73

Obra 01 Pressupost PRAT VNG 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

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

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PRAT VNG 100,00

EUR

PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/03/21 Pàg.: 2

100,00

EUR
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PROJECTE REORDENACIÓ CARRERS BARRI PRAT DE VILANOVA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 101.546,36

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 101.546,36........................................................... 13.201,03

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 101.546,36.............................................................. 6.092,78

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 120.840,17

21 % IVA SOBRE 120.840,17............................................................................................. 25.376,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 146.216,61

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent quaranta-sis mil dos-cents setze euros amb seixanta-un cèntims




