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Pressupost de l´obra: ´´Passarel·la a Cerdanyola del Vallès,
entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec´´

AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 01  TREBALL PRÈVIS

1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes,
drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions
necessàries

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

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

1 Riba Dreta 856,484 856,484 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 575,625 575,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.432,109

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Riba Dreta 428,484 428,484 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 287,810 287,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,294

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Riba Esquerre Estructura d'Accés 119,159 3,120 371,776 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre Encep 23,310 0,563 13,124 C#*D#*E#*F#

3 Riba Dreta Estructura d'Accés 212,304 1,660 352,425 C#*D#*E#*F#

4 Riba Dreta Encep 24,990 1,660 41,483 C#*D#*E#*F#
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entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec´´

AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 778,808

3 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Riba Esquerre 604,451 604,451 C#*D#*E#*F#

2 Riba dreta 212,490 212,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 816,941

4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Riba Esquerre 1.234,990 1.234,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,990

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 03  FONAMENTS

1 G3E5U080 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou
guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó
HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Riba Dreta 8,000 16,200 129,600 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 6,000 12,080 72,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,080

2 G3EZU085 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

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

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

1 Riba Dreta 233,419 233,419 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 149,889 149,889 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,308

4 G3G5U005 m3 Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació

EUR



Pressupost de l´obra: ´´Passarel·la a Cerdanyola del Vallès,
entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec´´

AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 3

a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Pantalla 1 38,399 38,399 C#*D#*E#*F#

2 Pantalla 2 103,960 103,960 C#*D#*E#*F#

3 Pantalla 3 120,120 120,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,479

5 G3GZU060 m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 86,710 86,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,710

6 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2
de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

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

1 86,710 86,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,710

7 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 86,710 86,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,710

8 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Encepat Riba Esquerre 21,270 21,270 C#*D#*E#*F#

2 Encepat Riba Dreta 12,495 12,495 C#*D#*E#*F#

3 Sabates Riba Esquerre 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

4 Sabates Riba Dreta 84,085 84,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,850

9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Sabates Riba Dreta 0,500 85,080 42,540 C#*D#*E#*F#

2 Sabates Riba Esquerre 0,500 45,487 22,744 C#*D#*E#*F#

3 Encep Riba Dreta 0,500 20,400 10,200 C#*D#*E#*F#

4 Encep Riba Esquerre 0,500 19,120 9,560 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 85,044

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 Pantalla 1 635,590 635,590 C#*D#*E#*F#

2 Pantalla 2 16.268,387 16.268,387 C#*D#*E#*F#

3 Pantalla 3 6.482,690 6.482,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.386,667

11 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

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

1 trasdos murs 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 04  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

1 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

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

1 2,000 2,000 4,000 0,520 8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,320

2 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 105,653 105,653 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,653

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Estrep 19,090 19,090 C#*D#*E#*F#

2 Tauler 146,600 146,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,690

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 2.260,514 2.260,514 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2.260,514

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 43,610 43,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,610

6 G4B0U010 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 400 N/mm2, col·locat

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

1 829,880 829,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 829,880

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 05  ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 31.232,296 31.232,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.232,296

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 06  ESTRUCTURES D'ACCÉS

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 Riba Dreta 14.782,822 14.782,822 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 8.403,438 8.403,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.186,260

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Riba Dreta 161,155 161,155 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 56,470 56,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,625

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Riba Dreta 359,360 359,360 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 231,850 231,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591,210

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Riba Esquerre 269,910 269,910 C#*D#*E#*F#

2 Riba Dreta 461,187 461,187 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 731,097

5 G450U064 m3 Col·locació de Mur d'escollera natural, inclós el transport a obra de material.

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

1 13,050 13,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,050

6 G440U064 m Col·locació de barana d'alumini làminat en fred amb anodissatge natural de 60 micres, alçada de 100
centìmetres inclosos, eixos, passamans, muntants, anclatge ja sigui en formigó o saldat, intal·lació, transport a
obra i elements auxiliars per a la seva instal·lació

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

1 159,680 159,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,680

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 07  FERMS I PAVIMENTS

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 335,860 0,350 117,551 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,551

2 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

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

1 103,710 103,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,710

3 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

1 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

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

1 223,100 223,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,100

5 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

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

1 385,200 385,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,200

6 E9QCR65MKB1 m2 Tarima de perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110 mm d'amplària i 18 a 23 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells. Article: ref. A1F01-T280 de la serie Modideck de
MODIFIBRES

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

1 78,520 78,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,520

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 08  JARDINERIA

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

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

1 Riba Dreta 441,877 441,877 C#*D#*E#*F#

2 Riba Esquerre 70,660 70,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 512,537

2 GR61U402 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel
nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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3 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO PO
Capítulo 09  ALTRES

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a la iluminación de la pasarela

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XPA10005 pa Partida alçada Gestió de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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Pressupost de l´obra: ´´Passarel·la a Cerdanyola del Vallès,
entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/06/14 Pàg.: 1

E9QCR65MKB1BP-1 m2 Tarima de perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110 mm d'amplària i 18 a 23
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells. Article: ref. A1F01-T280
de la serie Modideck de MODIFIBRES

132,75 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G21R0002P-2 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la
cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

181,58 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G221U010P-3 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G221U112P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G222U102P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G228U022P-6 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G3E5U080P-7 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs
d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

132,59 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G3EZU085P-8 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

102,91 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G3G5U005P-9 m3 Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent
excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot
inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

180,45 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G3GZ0010P-10 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500
S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

123,34 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3GZU015P-11 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de
formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

15,92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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G3GZU060P-12 m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

67,14 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G3Z1U010P-13 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

G440U030P-14 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G440U064P-15 m Col·locació de barana d'alumini làminat en fred amb anodissatge natural de 60 micres, alçada
de 100 centìmetres inclosos, eixos, passamans, muntants, anclatge ja sigui en formigó o
saldat, intal·lació, transport a obra i elements auxiliars per a la seva instal·lació

13,92 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G450U050P-16 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 82,85 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G450U060P-17 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,64 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G450U064P-18 m3 Col·locació de Mur d'escollera natural, inclós el transport a obra de material. 106,58 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G450U070P-19 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,13 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G4B0U010P-20 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 400 N/mm2, col·locat 0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G4B0U020P-21 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G4D0U010P-22 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,39 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

G4D0U015P-23 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,23 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G4DEU010P-24 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

G4ZBU026P-25 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

30,66 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G921U010P-26 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,35 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G974U010P-27 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,31 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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G981U006P-28 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

154,53 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G9E1U020P-29 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

27,52 €

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

G9F1U010P-30 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

47,22 €

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

GD5AU211P-31 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

18,07 €

(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GR110001P-32 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GR61U402P-33 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre
de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

24,83 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GR66U201P-34 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GR6BU102P-35 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

10,14 €

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

GR710001P-36 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

PPALU001P-37 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)
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P-1 E9QCR65M m2 Tarima de perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110 mm d'amplària i 18 a 23
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells. Article: ref. A1F01-T280
de la serie Modideck de MODIFIBRES

132,75 €

B0K1C65M m Perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110 mm d'amplària i 18 a 23 mm 80,01000 €

B0A616J0 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable 4,64000 €

B0K3C531KB m Rastrell de suport de tarima Modideck/Siding 50x30x2800mm, ref. A1F01-T280 de la s 7,39479 €

Altres conceptes 40,70521 €

P-2 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la
cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

181,58 €

B0111000 m3 Aigua 0,26775 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 78,03000 €

Altres conceptes 103,28225 €

P-3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-6 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

7,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,20000 €

Altres conceptes 2,85050 €

P-7 G3E5U080 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs
d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

132,59 €

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 6,44540 €

B3Z5U130 m Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole en pilons de qualsevol 14,40000 €

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,57000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 51,85920 €

B3Z5U120 m2 Amortització de tub metàl·lic en pilons amb llots tixotròpics 3,52440 €

Altres conceptes 55,79100 €

P-8 G3EZU085 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

102,91 €

Altres conceptes 102,91000 €

P-9 G3G5U005 m3 Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent
excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de

180,45 €
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trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot
inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,09600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,84716 €

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 10,45200 €

B3Z5U004 m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles 0,75740 €

B3Z5U005 m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles 0,37868 €

Altres conceptes 83,91876 €

P-10 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500
S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

123,34 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,47200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,55230 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,64640 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 12,93600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,19488 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plà 20,82500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,12400 €

Altres conceptes 78,58942 €

P-11 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de
formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

15,92 €

Altres conceptes 15,92000 €

P-12 G3GZU060 m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

67,14 €

Altres conceptes 67,14000 €

P-13 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

7,81 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,09105 €

Altres conceptes 1,71895 €

P-14 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,35 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07000 €

B44ZU031 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,11300 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,20760 €

Altres conceptes 1,95940 €

P-15 G440U064 m Col·locació de barana d'alumini làminat en fred amb anodissatge natural de 60 micres, alçada
de 100 centìmetres inclosos, eixos, passamans, muntants, anclatge ja sigui en formigó o
saldat, intal·lació, transport a obra i elements auxiliars per a la seva instal·lació

13,92 €

B44Z124 kg Alumini làminat en fred fet a mida 9,39700 €

Altres conceptes 4,52300 €

P-16 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 82,85 €
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B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,58400 €

Altres conceptes 9,26600 €

P-17 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,64 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,58400 €

Altres conceptes 13,05600 €

P-18 G450U064 m3 Col·locació de Mur d'escollera natural, inclós el transport a obra de material. 106,58 €

B034123 m3 Escollera natural procedent d'excavacions amb diàmetre entre 0.5 i 1 metre. 101,38500 €

Altres conceptes 5,19500 €

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,13 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,67900 €

Altres conceptes 15,45100 €

P-20 G4B0U010 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 400 N/mm2, col·locat 0,85 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01160 €

B0B2U003 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,61950 €

Altres conceptes 0,21890 €

P-21 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,87 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01160 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64050 €

Altres conceptes 0,21790 €

P-22 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,39 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,64560 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,19725 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,58800 €

Altres conceptes 27,45915 €

P-23 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,23 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,58800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,64560 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,46000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,19725 €

Altres conceptes 29,07915 €

P-24 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,57 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,48807 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06300 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,38000 €

Altres conceptes 3,63893 €

P-25 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

30,66 €
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B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,29750 €

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats 22,61000 €

Altres conceptes 6,75250 €

P-26 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,35 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 16,05600 €

Altres conceptes 1,23450 €

P-27 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,31 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,42330 €

B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix 3,08700 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07350 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,48060 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08616 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02630 €

Altres conceptes 3,71314 €

P-28 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

154,53 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,28429 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,04776 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 88,72000 €

Altres conceptes 49,47795 €

P-29 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

27,52 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,80100 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,53980 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 6,25800 €

Altres conceptes 12,74888 €

P-30 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

47,22 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,60970 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 10,64880 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09932 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,80100 €

Altres conceptes 28,06118 €
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P-31 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

18,07 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,61045 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,46000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 3,76980 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 3,83600 €

Altres conceptes 5,39375 €

P-32 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,32 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-33 GR61U402 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre
de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

24,83 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,36000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11324 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13860 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11310 €

BR471202 u Subministrament de Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de tr 10,29000 €

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6 cm, incl 4,20000 €

Altres conceptes 8,61506 €

P-34 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4,90 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,92000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,13000 €

BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del 0,56000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01386 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,03045 €

Altres conceptes 3,24569 €

P-35 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

10,14 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08493 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02079 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04350 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 3,86000 €
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BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,92000 €

Altres conceptes 5,20078 €

P-36 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

0,83 €

B0111000 m3 Aigua 0,02142 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,15540 €

Altres conceptes 0,65318 €

P-37 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

Enginyer en el Grau de la Construcció

Albert Villalta Quintana

Barcelona - 18 de Juny de 2014
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Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 01 Treball Prèvis

1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels,
rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb
tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions (P - 2)

181,58 10,000 1.815,80

2 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes,
inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant
indústria i totes les gestions necessàries (P - 37)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 32)

0,32 1.432,109 458,27

TOTAL Capítulo 01.01 4.274,07

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 02 Moviments de Terres

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

2,43 716,294 1.740,59

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

6,12 778,808 4.766,30

3 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

7,11 816,941 5.808,45

4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

2,80 1.234,990 3.457,97

TOTAL Capítulo 01.02 15.773,31

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 03 Fonaments

1 G3E5U080 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots
tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig
crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

132,59 202,080 26.793,79

2 G3EZU085 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

102,91 7,000 720,37

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 13)

7,81 383,308 2.993,64

EUR
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4 G3G5U005 m3 Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot
inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

180,45 262,479 47.364,34

5 G3GZU060 m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

67,14 86,710 5.821,71

6 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70
cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat
i desencofrat (P - 10)

123,34 86,710 10.694,81

7 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de
gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

15,92 86,710 1.380,42

8 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 16)

82,85 173,850 14.403,47

9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 31,39 85,044 2.669,53

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 21)

0,87 23.386,667 20.346,40

11 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 31)

18,07 63,000 1.138,41

TOTAL Capítulo 01.03 134.326,89

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 04 Estructura de Formigó

1 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 25)

30,66 8,320 255,09

2 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 24)

11,57 105,653 1.222,41

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 23) 35,23 165,690 5.837,26

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 21)

0,87 2.260,514 1.966,65

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 19)

93,13 43,610 4.061,40

6 G4B0U010 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 400
N/mm2, col·locat (P - 20)

0,85 829,880 705,40

TOTAL Capítulo 01.04 14.048,21

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 05 Estructura Metàl·lica

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 14)

3,35 31.232,296 104.628,19

EUR
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TOTAL Capítulo 01.05 104.628,19

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 06 Estructures d'Accés

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 21)

0,87 23.186,260 20.172,05

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 17)

86,64 217,625 18.855,03

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 23) 35,23 591,210 20.828,33

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 31,39 731,097 22.949,13

5 G450U064 m3 Col·locació de Mur d'escollera natural, inclós el transport a obra de
material. (P - 18)

106,58 13,050 1.390,87

6 G440U064 m Col·locació de barana d'alumini làminat en fred amb anodissatge
natural de 60 micres, alçada de 100 centìmetres inclosos, eixos,
passamans, muntants, anclatge ja sigui en formigó o saldat, intal·lació,
transport a obra i elements auxiliars per a la seva instal·lació (P - 15)

13,92 159,680 2.222,75

TOTAL Capítulo 01.06 86.418,16

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 07 Ferms i Paviments

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 26)

17,35 117,551 2.039,51

2 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 27)

11,31 103,710 1.172,96

3 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 28)

154,53 20,000 3.090,60

4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 29)

27,52 223,100 6.139,71

5 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 30)

47,22 385,200 18.189,14

6 E9QCR65MKB1 m2 Tarima de perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110
mm d'amplària i 18 a 23 mm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre rastrells. Article: ref. A1F01-T280 de la serie
Modideck de MODIFIBRES (P - 1)

132,75 78,520 10.423,53

TOTAL Capítulo 01.07 41.055,45

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 08 Jardineria

EUR

Pressupost de l´obra: ´´Passarel·la a Cerdanyola del Vallès,

entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec´´

PRESSUPOST Data: 18/06/14 Pàg.: 4

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 36)

0,83 512,537 425,41

2 GR61U402 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor i protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

24,83 6,000 148,98

3 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 34)

4,90 6,000 29,40

4 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

10,14 6,000 60,84

TOTAL Capítulo 01.08 664,63

Obra 01 Presupuesto PO

Capítulo 09 Altres

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut (P - 0) 17.189,85 1,000 17.189,85

2 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en les obres (P - 0) 48.595,52 1,000 48.595,52

3 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a la iluminación de la pasarela (P - 0) 25.000,00 1,000 25.000,00

4 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per serveis afectats (P - 0) 3.500,00 1,000 3.500,00

5 XPA10005 pa Partida alçada Gestió de Residus (P - 0) 12.974,52 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.09 94.285,37

EUR
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entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec´´

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/06/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import

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

Capítulo 01.01  Treball Prèvis 4.274,07

Capítulo 01.02  Moviments de Terres 15.773,31

Capítulo 01.03  Fonaments 134.326,89

Capítulo 01.04  Estructura de Formigó 14.048,21

Capítulo 01.05  Estructura Metàl·lica 104.628,19

Capítulo 01.06  Estructures d'Accés 86.418,16

Capítulo 01.07  Ferms i Paviments 41.055,45

Capítulo 01.08  Jardineria 664,63

Capítulo 01.09  Altres 94.285,37

Obra 01 Presupuesto PO 495.474,28

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

495.474,28

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Presupuesto PO 495.474,28

495.474,28

EUR
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