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1. ÀMBIT I OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
Fruit de la pandèmia de la Covid-19 ha sorgit la necessitat de disposar de més
espai a la via pública per garantir la circulació de vianants amb mesures de
seguretat mantenint les distàncies de seguretat recomanades. Alhora és una
oportunitat d’aconseguir un centre del municipi amb menys volum de vehicles i
amb més espai per a les persones, fet que hauria de contribuir a millorar el
mediambient de l’entorn.
L'àmbit de la present memòria valorada correspon a 4 zones del centre del
municipi que són:
-

Rambla de St. Sadurní (tram davant del teatre municipal).
Carrer de Jacint Verdaguer (tram comprès entre els carrers de Jaume
Balmes i Estrella).
Carrer de Palau d’Ametlla (tram comprès entre els carrers de Jaume
Balmes i Major).
Carrer de Sant Isidre.

L'objecte de la memòria valorada és definir actuacions en les zones
esmentades per tal d’alliberar espai de la via pública, actualment ocupat per
vehicles, per destinar-lo a zones de circulació i estada de vianants i valorar-ne
el cost econòmic.
Alhora, es proposa la creació d’un aparcament de vehicles al pati de l’edifici on
actualment hi ha l’OAC de l’Ajuntament, l’accés del qual serà des de la Rambla
de St. Sadurní.
2. ESTAT ACTUAL
Rambla de St. Sadurní
El tram de la rambla on es proposa l’actuació és el comprès entre el passatge
que connecta la plaça de Margarida Xirgú amb la rambla i l’accés al pati de La
Lira.
En aquest tram la rambla té un sol sentit de circulació de vehicles amb una
secció transversal total de 12,10 metres d’amplada formada, en el sentit de
circulació dels vehicles, per una vorera de 2 m + franja d’aparcament de 2 m +
carril de circulació de 3,40 m + vorera de 4,70 m.
Per altra banda, des de la rambla es pot accedir al pati de l’edifici on
actualment hi ha l’OAC de l’Ajuntament, que anteriorment havia estat el pati de
l’escola Palau d’Ametlla.
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Aquest pati és una superfície sensiblement plana de terra amb algunes franges
de paviment de formigó en algunes zones. La part més propera al carrer del
Riu Mogent està delimitada amb tanques d’obra i al seu interior hi ha crescut
males herbes i també hi ha restes de bases de fonaments de formigó i parets
de bloc d’antics barracons.
Carrer de Jacint Verdaguer
El tram de carrer a actuar és el comprès entre els carrers Jaume Balmes i
Estrella.
En aquets tram el carrer té un sol sentit de circulació de vehicles amb
aparcament a ambdues bandes.
La secció tranversal té una amplada total de 10 m repartits en 2 voreres de
1,40 m d’amplada, un carril de circulació de m i 2 franges d’aparcament de
3,20 m.
La continuació del carrer Jacint Verdaguer, tant en el sentit plaça Joan Miró
com en el sentit carrer Major, és peatonal i no està permesa la circulació de
vehicles.
Carrer de Palau d’Ametlla
El tram del carrer Palau d’Ametlla on es proposa actuar és entre els carrers
Jaume Balmes i Major.
En aquest tram el carrer no té una amplada constant, ja que des del carrer del
Sol, les façanes no són paral·leles i el carrer es va obrint de manera que
l’amplada del carrer a la cruïlla amb Estrella és força més ample que a l’altura
del carrer de Jaume Balmes.
La vorera del costat oest, una part de la qual dóna a la plaça de l’Enxaneta, té
una amplada de 2,50 m però la vorera del costat est, entre els carrers Sol i
Major té una amplada de 1,20-1,30 m. Aquesta amplada és bastant menor de
la recomanada per garantir una circulació còmoda de vianants, tenint en
compte els creuaments i la circulació en paral·lel de 2 persones.
Actualment s’aparca a ambdós costats del carrer. Al costat oest l’aparcament
és en línia i al costat est és en semibateria.
Carrer de Sant Isidre
L’actuació prevista comprèn tot el carrer Sant Isidre, des de la Rambla de Sant
Sadurní fins l’avinguda Onze de Setembre (ctra. BV-5001).
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Actualment el carrer de Sant Isidre és de doble sentit de circulació entre els
carrers Riu Mogent i la Lira. En el tram entre l’av. Onze de Setembre i Riu
Mogent el sentit de circulació és d’oest a est (d’entrada al nucli) mentre que en
el tram entre la rambla de St. Sadurí i la Lira el sentit de circulació és de est a
oest (de sortida del nucli).
L’amplada del carrer no és igual a tot el tram, tot i que és força constant.
Entre els carrers de la Lira i Riu Mogent només hi ha una franja d’aparcament
en línia al costat nord del carrer, mentre que la resta hi ha aparcament a
ambdós costats.
Les amplades de les voreres van de 1 m a 1,30 m, aproximadament, que són
amplades bastant reduïdes per una vorera en general i, encara més, tractant-se
d’un carrer del centre del municipi amb activitat comercial i que també és un
itinerari de connexió de diferents equipaments i espais públics.
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Com que les actuacions que es proposen suposen una reducció de les places
d’aparcament del centre del municipi una de les primeres obres a fer és
l’adequació del pati de l’edifici on actualment hi ha l’OAC de l’Ajuntament, per
poder-lo utilitzar com a aparcament municipal lliure.
Amb aquest nou aparcament situat al centre del municipi es creen 62 noves
places d’aparcament de vehicles i 2 zones reservades per l’aparcament de
motos. Aquest número de noves places suposen una alternativa real i efectiva
a les que s’eliminen dels carrers, ja que estan situades en una zona molt
cèntrica.
Les obres necessàries per adequar el pati com a aparcament seran:
-

Eixamplament de l’accés al pati des de la rambla de Sant Sadurní
(demolició d’una part del muret de la jardinera que separa el pati del
passatge del Teatre i desmuntatge de la porta existent).
Demolició d’elements d’obra existents dins el pati.
Esbrossada d’elements vegetals existents al pati.
Obertura d’un accés de vianants des de l’aparcament al carrer del Riu
Mogent per facilitat la mobilitat de vianants del futur aparcament cap al
centre del municipi.
Regularització de la superfície del pati amb tot-ú artificial per fer-lo apte
per l’ús d’aparcament.
Senyalització

Rambla de St. Sadurní
Memòria valorada d’obres de millora de mobilitat del centre de Montornès del Vallès

9

Memòria

Les obres que es proposen a la rambla de Sant Sadurní pretenen pacificar el
trànsit i dotar de més espai pel vianants la zona de l’entorn del Teatre.
Es proposa ampliar la vorera en el tram que va des del passatge que connecta
la plaça de Margarida Xirgú amb la rambla de sant Sadurní fins les escales que
donen accés a l’entrada al pati de la Lira. El nou tram de vorera té una amplada
de 2 m, coincidint amb la franja d’aparcament actual, que sumat a l’amplada de
la vorera actual, ens dóna un total de 4 m, aproximadament.
La vorera serà de les mateixes característiques que l’existent, és a dir,
paviment de panot de 20x20x4 cm sobre una base de formigó d’entre 10 i 15
cm de gruix, segons si hi han de circular vehicles per sobre o no.
Alhora, es projecta un pas elevat a la calçada per facilitar el creuament de
vianants de la rambla en l’itinerari passatge del Teatre – plaça Pau Picasso.
Aquets pas elevat tindrà una longitud de 15 m i serà de mescla bituminosa.
Carrer de Jacint Verdaguer
Es proposa fer de vianants el tram del carrer de Jacint Verdaguer comprès
entre els carrers Jaume Balmes i Estrella.
L’actuació consisteix a col·locar elements per impedir l’accés de vehicles a
l’entrada i sortida del tram de carrer, pintar tota la zona de calçada i col·locar
elements urbans com bancs i jardineres per fer una zona d’estada i de pas de
vianants.
Amb aquesta solució es pretén donar continuïtat a l’eix de vianants que va des
de la plaça de Joan Miró fins el carrer de Sant Isidre, creuant el carrer Estrella i
el carrer Major.
Carrer de Palau d’Ametlla
Al carrer Palau d’Ametlla s’amplien les voreres del costat est i es regularitza
l’amplada de la calçada destinada a la circulació de vehicles, de manera que no
queda el sobreample que hi ha actualment a la intersecció amb el carrer
Estrella.
Els aparcaments en semibateria es fan de manera inversa, per afavorir la
maniobra d’aparcament i millorar la visibilitat a la sortida i s’ordena la zona de
càrrega i descàrrega del davant del mercat.
La zona de vorera ampliada es fa amb pintura i es disposarà d’una amplada
total de pas de 2,50 metres, aproximadament.
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Carrer de Sant Isidre
Al carrer Sant Isidre s’amplia la vorera del costat sud, ja que actualment és molt
estreta, pintant la franja actualment destinada a aparcament. D’aquesta manera
s’aconsegueix ampliar l’espai de pas per vianants en 2 metres.
També s’ordena el creuament del carrer a la seva intersecció amb Riu Mogent,
eliminants els aparcaments dels xamfrans i pintant nous passos de vianants.
Finalment, el carrer passa a tenir sentit únic, en tot el seu tram i essent
l’entrada des de la rambla de St. Sadurní i la sortida cap a l’av. Onze de
Setembre (ctra. BV-5001).
Per tal de regular la sortida a l’av. Onze de Setembre s’instal·larà un nou grup
semafòric de vehicles i vianants.
4. TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució previst per les obres és de dos (3) mesos.
5. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES
Les obres definides en aquesta memòria valorada, són obres locals ordinàries i
es classifiquen com de reforma, d’acord amb el que estableix l’article 12 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
6. PRESSUPOST
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de TRENTA-TRES
MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (33.609,39.-€).
El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs el 13% de Despeses Generals,
el 6% de Benefici Industrial i l’IVA del 21 %, ascendeix a la quantitat de
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de QUARANTAVUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
(48.394,16.-€).

Els Serveis Tècnics Municipals
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Mobilitat centre

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

01

RAMBLA SANT SADURNÍ

Subcapítol

01

DEMOLICIONS

1

1 K2131223

m3

Enderroc de petits elements de contenció i pilars de formigó armat i en
massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió (P - 43)

111,83

2,016

225,45

2 F2192C06

m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 3)

4,53

33,000

149,49

3 F2194JK5

m2

Demolició de paviment de panots/lloses formigó col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 4)

6,64

8,940

59,36

4 F21R1160

u

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 7)

45,94

3,000

137,82

5 F219FBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 5)

3,96

74,000

293,04

6 F2213222

m3

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,27

5,600

18,31

7 F21DQG02

u

Demolició de caixa d’embornal existent, de qualsevol tipus i material,
amb mitjans mecànics i principalment manuals,
protegint la vorada i el tub d’escomesa i extracció dels sobrants
manualment a la vora i la seva càrrega sobre camió. Inclou gestió
integral de residus: transport, disposició, abocament imanteniment de
l’abocador i transport a ferraller de la reixa i marc. (P - 6)

86,78

3,000

260,34

8 K21A3A1A

u

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 44)

135,78

1,000

135,78

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

1.279,59

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

01

RAMBLA SANT SADURNÍ

Subcapítol

02

CLAVEGUERAM

1 FD5J4F0E

u

Subministrament, col·locació i connexionat de caixa prefabricada de
formigó armat per a embornal sifònic de 70x30x100 cm sobre solera de
graveta i/o formigó perfectament anivellat de 15 cm de gruix.
Totalment instal·lat i verificat. (P - 34)

130,01

3,000

390,03

2 FD5Z8JC4

u

Subministrament i instal·lació de bastiment i reixa abatible per a
embornal de 70x30, classe C-250, de fundició dúctil de dimensions
740x300x100 mm. Totalment instal·lat i verificat. (P - 36)

57,85

3,000

173,55

3 ED7FT350

m

Formació d’escomesa i connexió a la xarxa de sanejament, d’aigües
residuals i/o pluvials, mitjançant canonada de PVC color teula
s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN160/OD a DN/315/OD. Inclou demolició
de tot tipus de paviment, cerca de serveis afectats, excavacions i
apuntalament de rasa, formació d’obertura per a escomesa a pou o
canonada mitjançant corona de perforació adequada al diàmetre de
l’escomesa, junta elàstica per a unió pou/canonada amb escomesa,
subministrament i col·locació de la canonada d’escomesa amb
protecció de graveta, formació manual de connexions, unió PVC amb
escomesa existent, rebliment de rasa amb material tipus
tot-úcompactat al 98% PM i reposició de paviment de les mateixes

136,39

7,400

1.009,29

EUR

Mobilitat centre
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2

característiques a l’existent. La partida inclou, a més, la gestió integral
de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de
l’abocador. (P - 2)
4 FD5KIA03

TOTAL

m

Subcapítol

Reixa 30cm. Construcció completa de reixa interceptora de 30cm
d'amplada de fosa dúctil Classe D, incloent els següents treballs:
excavació, compactació del fons de la rasa, caixa prefabricada o
execució de caixa feta amb paret de maó massís arrebossada i
lliscada a les cares vistes, execució de solera de formigó HM-15 de 15
cm, subministrament i col·locació de marc i reixa de fosa dúctil de
300x30 mm. S'inclou el subministrament i col·locació de tots els
materials i la càrrega i transport a abocador dels productes de rebuig i
totes les operacions per a deixar completament execuada la unitat
d'obra. Inclou la part proporcional de construcció completa de caixa
sifónica. (P - 35)

110,65

3,000

01.01.02

331,95

1.904,82

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

01

RAMBLA SANT SADURNÍ

Subcapítol

03

PAVIMENTS

1 F965A5D9

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 13)

27,40

37,000

1.013,80

2 F97433EA

m

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 15 a 20 cm
d'alçària, rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 14)

17,46

22,000

384,12

3 F9E13104

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

23,35

70,300

1.641,51

4 F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)

77,22

12,145

937,84

5 M9H1135A

m2

Formació de pas elevat de paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 15
cm de gruix mig, estesa i compactada mecànicament, incloent la
formació de rampes. Inclou el desplaçament a obra de tota la
maquinària necessària per l'execució dels treballs. (P - 46)

41,89

52,500

2.199,23

6 F9F5QH0F

m2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 20x40
cm i 8 cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:4
i reblert de junts amb sorra fina (P - 16)

47,91

8,000

383,28

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

6.559,78

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

01

RAMBLA SANT SADURNÍ

Subcapítol

04

SENYALITZACIÓ

1 FBA0P001

m2

Pintura acrílica per pas de vianants de color blanc F-1007 + antilliscant
varilux
(P - 17)

5,40

12,000

64,80

EUR
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3

2 FBA0P002

m2

Pintura acrílica per rampa pas elevat de color vermell F-1007 +
antilliscant varilux (P - 18)

5,40

10,000

54,00

3 FBA0P003

u

Pintura acrílica per triangle de preavís de pas elevat de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux (P - 19)

3,00

3,000

9,00

4 MBBY0002

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 47)

89,24

1,000

89,24

5 M21Q2001

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec (P - 45)

10,56

1,000

10,56

TOTAL

Subcapítol

01.01.04

227,60

Obra

01
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Capítol

01

RAMBLA SANT SADURNÍ

Subcapítol

05

CONTENCIONS

1 F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 9)

9,09

2,340

21,27

2 F32515G1

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 10)

94,57

3,510

331,94

3 E4E26814

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou peça de
remat a la coronació del mur i membrana impermeabilitzant i làmina
geotextil al trasdós del mur. (P - 1)

37,49

6,500

243,69

4 F32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 11)

1,41

116,480

164,24

TOTAL

Subcapítol

01.01.05

761,14

Obra

01

Capítol

01

RAMBLA SANT SADURNÍ

Subcapítol

06

APARCAMENT

1 PA001

TOTAL

u

Subcapítol

Pressupost 2020-04

Partida alçada d'abonament íntegre per l'adequació del pati de l'edifici
del c. Sant isidre 11 a aparcament públic.
Inclou la desbrossada i enderroc de murets de bloc d'antics barracons,
estesa i compactació de tot-ú per anivellar la superfície, col·locació de
tanques biona per delimitar zones d'aparcament, pintat de places
d'aparcament i col·lovcació de senyalització vertical. També inclou
obertura de muret de tancament per tal d'habilitar una accés a
l'aparcament des del carrer del Riu Mogent. Plànol de definició de
l'actuació núm. 02, 1 de 2 i 02, 2 de 2. (P - 48)
01.01.06

3.000,00

1,000

3.000,00

3.000,00

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

02

JACINT VERDAGUER

EUR

Mobilitat centre

PRESSUPOST
Subcapítol

Pàg.:
01

4

SENYALITZACIÓ

1 FBA0P007

m2

Pintura acrílica per formar cercles de diferents mides i colors, F-1007 +
antilliscant varilux. (P - 23)

8,50

45,000

382,50

2 FBA0P006

m

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb
pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar el contorn de
zones de vianants, zebrejats, aparcaments en bateria, aparcaments
discapacitats, zones de C i D, etc... Inclou el premarcatge. (P - 22)

0,42

130,000

54,60

3 FBA0P004

u

Pintat de símbol de discapacitats amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 20)

10,80

2,000

21,60

4 FBA0P005

u

Pintat de símbol de C i D amb pintura acrílica de color blanc/groga
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 21)

23,62

2,000

47,24

TOTAL

Subcapítol

01.02.01

505,94

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

02

JACINT VERDAGUER

Subcapítol

02

MOBILIARI URBÀ

1 FQB2E135

u

Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma esfèrica, de 135 cm de diàmetre i 50 cm d'alcària de
mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions (P - 40)

290,32

8,000

2.322,56

2 FQB90050

u

Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans
manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de
terra vegetal (P - 41)

52,91

8,000

423,28

3 FQ13SC60

u

Cadira de formigó prefabricat de color gris granit, acabat polit i
hidrofugat, de 50x50x45 cm. Fixació a terre pel seu propi pes. (P - 38)

197,10

6,000

1.182,60

4 FQ13M220

u

Banc de formigó prefabricat de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat amb la base polida, de 200x50x45 cm. Fixació a terra pel
seu propi pes. (P - 37)

497,10

2,000

994,20

5 FR60P001

u

Subministrament i plantació d'arbust en jardinera de 135 cm de
diàmetre a decidir en fase d'obra. (P - 42)

75,00

8,000

600,00

TOTAL

Subcapítol

01.02.02

5.522,64

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

03

PALAU D'AMETLLA

Subcapítol

01

SENYALITZACIÓ

1 FBA0P001

m2

Pintura acrílica per pas de vianants de color blanc F-1007 + antilliscant
varilux
(P - 17)

5,40

180,000

972,00

2 FBA0P008

m2

Pintura acrílica per zebrejats de color blanc F-1007 + antilliscant
varilux (P - 24)

6,00

121,000

726,00

3 FBA0P009

m2

Pintura acrílica per marcar zones destinades a vianants de color
vermell F-1007 + antilliscant varilux (P - 25)

5,40

138,000

745,20

4 FBA0P010

u

Pintat de símbol de cediu el pas amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 26)

19,98

1,000

19,98

5 FBA0P011

u

Pintat de símbol de senyal d' STOP amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 27)

35,00

2,000

70,00

6 FBA0P004

u

Pintat de símbol de discapacitats amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 20)

10,80

3,000

32,40

EUR

Mobilitat centre

PRESSUPOST

Pàg.:

5

7 FBA0P005

u

Pintat de símbol de C i D amb pintura acrílica de color blanc/groga
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 21)

23,62

4,000

94,48

8 FBA0P014

u

Pintat de símbol de pictograma de vianants amb pintura acrílica de
color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 30)

22,50

5,000

112,50

9 FBA0P015

m

Pintat de línia contínua de detenció de 40 cm d'amplada de color
blanc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux. (P - 31)

2,40

15,000

36,00

10 FBA0P016

m

Pintat de línia discontínua de detenció de 40 cm d'amplada de color
blanc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux. (P - 32)

2,40

5,000

12,00

11 FBA0P017

m

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc,
amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar zones
aparcament... Inclou el premarcatge. (P - 33)

0,42

46,000

19,32

12 FBA0P006

m

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb
pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar el contorn de
zones de vianants, zebrejats, aparcaments en bateria, aparcaments
discapacitats, zones de C i D, etc... Inclou el premarcatge. (P - 22)

0,42

406,000

170,52

TOTAL

Subcapítol

01.03.01

3.010,40

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

03

PALAU D'AMETLLA

Subcapítol

02

MOBILIARI URBÀ

1 FQ42F025

TOTAL

u

Subcapítol

Pilona en plàstic elastòmerflexible de color negre resisitent als rajos
UV, amb una banda reflectant a la part superior. De forma cilíndrica,
de 1000 mm d'altura i 95 mm de diàmetre. Instalació: Base zincada
empotrable. (P - 39)

67,58

30,000

01.03.02

2.027,40

2.027,40

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

04

SANT ISIDRE

Subcapítol

01

SENYALITZACIÓ

1 FBA0P001

m2

Pintura acrílica per pas de vianants de color blanc F-1007 + antilliscant
varilux
(P - 17)

5,40

187,000

1.009,80

2 FBA0P002

m2

Pintura acrílica per rampa pas elevat de color vermell F-1007 +
antilliscant varilux (P - 18)

5,40

10,000

54,00

3 FBA0P009

m2

Pintura acrílica per marcar zones destinades a vianants de color
vermell F-1007 + antilliscant varilux (P - 25)

5,40

350,000

1.890,00

4 FBA0P010

u

Pintat de símbol de cediu el pas amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 26)

19,98

1,000

19,98

5 FBA0P004

u

Pintat de símbol de discapacitats amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 20)

10,80

1,000

10,80

6 FBA0P005

u

Pintat de símbol de C i D amb pintura acrílica de color blanc/groga
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 21)

23,62

2,000

47,24

7 FBA0P012

u

Pintat de fletxa unidireccional amb pintura acrílica de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux. (P - 28)

11,70

4,000

46,80

8 FBA0P013

u

Pintat de fletxa bidireccional amb pintura acrílica de color blanc F-1007
+ antilliscant varilux. (P - 29)

20,04

1,000

20,04

9 FBA0P003

u

Pintura acrílica per triangle de preavís de pas elevat de color blanc
F-1007 + antilliscant varilux (P - 19)

3,00

7,000

21,00

10 FBA0P014

u

Pintat de símbol de pictograma de vianants amb pintura acrílica de
color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 30)

22,50

9,000

202,50

EUR

Mobilitat centre

PRESSUPOST

Pàg.:

6

11 FBA0P017

m

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc,
amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar zones
aparcament... Inclou el premarcatge. (P - 33)

0,42

123,000

51,66

12 FBA0P006

m

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb
pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar el contorn de
zones de vianants, zebrejats, aparcaments en bateria, aparcaments
discapacitats, zones de C i D, etc... Inclou el premarcatge. (P - 22)

0,42

394,000

165,48

13 PA002

u

Partida alçada d'abonament íntegre pel subministrament i instal·lació
de grup semafòric format per:

2.500,00

1,000

2.500,00

Columna i semàfor per vianants de tres colors i un grup semàfor
vianants.
Columna i semàfor vianants.
Inclou obra civil i programació del conjunt. (P - 49)
TOTAL

Subcapítol

01.04.01

6.039,30

Obra

01

Pressupost 2020-04

Capítol

04

SANT ISIDRE

Subcapítol

02

MOBILIARI URBÀ

1 FQ42F025

TOTAL

u

Subcapítol

Pilona en plàstic elastòmerflexible de color negre resisitent als rajos
UV, amb una banda reflectant a la part superior. De forma cilíndrica,
de 1000 mm d'altura i 95 mm de diàmetre. Instalació: Base zincada
empotrable. (P - 39)
01.04.02

67,58

41,000

2.770,78

2.770,78

EUR

Mobilitat centre

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
RAMBLA SANT SADURNÍ
13.732,93
Capítol
01.02
JACINT VERDAGUER
6.028,58
Capítol
01.03
PALAU D'AMETLLA
5.037,80
Capítol
01.04
SANT ISIDRE
8.810,08
Obra
01
Pressupost 2020-04
33.609,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.609,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 2020-04

33.609,39
33.609,39

euros

Mobilitat centre

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

33.609,39

13 % Despeses Generals SOBRE 33.609,39.....................................................................

4.369,22

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.609,39..........................................................................

2.016,56

Subtotal

39.995,17

21 % IVA SOBRE 39.995,17...............................................................................................

8.398,99

€

48.394,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

1

