
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROJ. EXEC. D'UN APARC. SUBTERRANI A LA PLAÇA CATALUNYA DEL PRAT DEL LLOBREGAT
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 INSPECCIÓ EDIFICIS
01.01 m Inspecció façanes i redacció informes 3.019,63

Inspecció de les façanes dels edificis designats i redacció dels informes cor-
responents.

507,50 5,95

01.02 u Inspecció vivendes, locals, zones comunes, parkings i redacció d'informes 13.200,00

Inspecció de totes les vivendes, locals comercials, zones comunes i par-
kings existents dels edificis designats, així com la redacció dels informes cor-
responents per a un máxim de 50 unitats d'inspecció per edifici. Amidament
per unitat d'edifici.

11,00 1.200,00

01.03 u Col·locació de testimonis de guix 390,70

Col·locació de testimonis de guix en possibles esquerdes observades als edi-
ficis.

10,00 39,07

01.04 u Seguiment i lectura dels testimonis de guix 1.269,00

Seguiment i lectura de l'evolució dels testimonis de guix.

10,00 126,90

01.05 u Actes notarials vivendes, locals, zones comunes i parkings. 6.363,72

Actes notarials de l'estat de totes les vivendes, locals comercials, zones co-
munes i parkings existents dels edificis designats. Per a un máxim de 50 uni-
tats per edifici. Amidament per unitat d'edifici.

11,00 578,52

TOTAL CAPITOL 01 INSPECCIÓ EDIFICIS .............................................................................................. 24.243,05
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CAPITOL 02 CONTROL TOPOGRÀFIC
02.01 u Submin.i col. punts de lectura topogràfica a cor. pantalles i estació L9 2.037,42

Subministre i col·locació de punts de lectura topogràfica a coronació mur
pantalla i estructura de l'estació L9.

21,00 97,02

02.02 u Submin. i col. punts de lectura topogràfica als edificis 3.334,65

Subministre i col·locació de punts de lectura topogràfica als edificis desig-
nats.

33,00 101,05

02.03 u Lectura punts topogràfics a cor. pantalles i edificis 31.860,00

Jornada de lectura del la totalitat dels punts de topografia a coronació murs
pantalla del parking, edificis designats, estructura de la L9, així com la pre-
sentació dels resultats obtinguts.

90,00 354,00

TOTAL CAPITOL 02 CONTROL TOPOGRÀFIC ....................................................................................... 37.232,07
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CAPITOL 03 AUSCULTACIÓ
03.01 u Portada i retirada de maquinaria 275,00

Posada i retirada de maquinaria per equip de perforació a l'àrea de treball.

1,00 275,00

03.02 u Cata per detecció de serveis i reposició del paviment original 2.475,00

Cata per detecció de serveis i reposició del paviment original.

3,00 825,00

03.03 m Subm. i col. tub micrometric-inclinometric 7.685,02

Subministre i col·locació de tub micrometric-inclinometric. Instal·lació en son-
deig de canonada combinada inclinòmetre lliscant amb punts de lectura de
llautó i rang de 10 mm/m de compresió, subministrada i col·locada, incloent
les parts proporcionals d'unions, peces de fons, proteccions de cap, injec-
cions laterals de beurada, etc. totalment acabada.

238,00 32,29

03.04 u Direcció técnica, obtenció permisos vía pública, etc 1.191,46

Direcció técnica, obtenció permisos via pública, seguiment de l'obra i redac-
ció d'informe dels treballs realitzats amb mesura inicial o de referència de la
auscultació micrometrica-inclinometrica.

1,00 1.191,46

03.05 u Lectura dels tubs d'instrum. inclinomètrica-micromètrica 27.270,00

Jornada de lectura de la totalitat dels tubs d'instrumentació inclinomètrica-mi-
cromètrica, piezòmetres, cintes de convergència, claus d'anivellació i redac-
ció d'informes.

90,00 303,00

03.06 Subministre i col·locació de cinta extensomètrica de convergencies. 339,85

Subministre i col·locació de pern de convergencies per control mit-
jançant cinta extensomètrica de convergencies.

7,00 48,55

TOTAL CAPITOL 03 AUSCULTACIÓ........................................................................................................ 39.236,33

TOTAL......................................................................................................................................................... 100.711,45
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