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AMIDAMENTS 



AMIDAMENTS: 

1 OBRA. 

1.1 Treballs previs.
1.1.1 Inspecció i reposició de serveis afectats. 

Es considera un amidament directe d’una unitat per inspecció de serveis afectats. 

1.1.2 Replanteig d’obra. 

Sols amb una partida de replanteig és suficient per tal de replantejar tots els punts 

característics i necessaris per a desenvolupar l’obra de manera adequada. 

1.2 Condicionament del terreny. 
1.2.1 Esbrossada. 

Mesurat damunt de mapa amb el programa AutoCAD, resulta una superfície a esbrossat entre 

la zona de treball de la passarel·la i la zona del camí adjacent de 10000m2 aproximadament.   

1.2.2 Arrancada d’arbres. 

Entre la zona d’infraestructures pròpies de l’obra i de la zona de treball hi ha un total de 5 

arbres que s’hauran d’arrencar.   

1.2.3 Excavacions. 

Les excavacions principals a realitzar seran a la zona dels estreps, s’haurà d’excavar fins a una 

cota de 3m inferior propiciant una base suficientment gran com per permetre la construcció 

de cadascuna de les sabates. El càlcul efectuat és segons la representació de l’estrep nord: 



Volum de terreny = Llargada sabata (+1m) · àrea excavada 

Volum de terreny = 6 · (3 · 3) = 54m3 

Com que es disposa de dos estreps de les mateixes característiques el volum total de terreny 

que s’ha d’excavar és: 

             

 

1.2.4 Reblert del mur. 

El reblert del mur es disposarà al llarg de tot el mur amb una secció tal i com es mostra en la 

següent representació (veure plànol del mur per a més detalls). 

 

El volum total de reblert per ambdós murs és de: 

   [  
(   )

 
  ]       

 

1.2.5 Terraplenat del camí d’accés. 

El camí d’accés surt d’un lateral de la rotonda entre el carrer Torelló i el carrer Mare de Déu 

dels Munts, aquesta està elevada a una cota de 3 metres del nivell del terreny que condueix a 

la passarel·la per aquest motiu s’efectua un terraplenat de 25m de llarg, amb un angle de 7º i 

uns talussos de 2/3.  



 

El volum de terreny a aportar en aquesta zona serà doncs de: 

   [
    

 
]   [   

   

   
]                         

Dels quals podrem reaprofitar un cop degudament tractada i manipulada la terra que s’hagi 

extret de les excavacions dels estreps un volum de 108m3. I la resta serà de sòl de préstec.  

 

1.3 Fonamentacions/sabata. 
1.3.1 Formigó de neteja. 

La superfície que s’ha de cobrir de formigó de neteja és igual a la suma de la base de les dues 

sabates que integren el projecte més un petit marge.  

   [   ]               

1.3.2 Encofrats. 

La superfície d’encofrats serà la suma del perímetre de cadascuna de les sabates ja que 

l’alçada d’aquestes és de 1m. 

   [       ]       

1.3.3 Armadura sabates. 

El total de les armadures de cadascuna de les sabates s’obté del desglossament dels diferents 

tipus d’armadura que conté: 



Tipus armadura  Longitud Longitud solapament Longitud total Pes (7850kg/m3) 

11c 12 11,6m 0,3m 11,9m 11·10,62kg 

17c 12 7,6m 0,3m 7,9m 17·7,05kg 

S’obté un pes total de l’armadura corrugada per a cada sabata de 236,66kg, però com que es 

disposa de dues sabates iguals, una a cada estrep resulta: 

                    

 

1.3.4 Formigó sabates. 

El formigó total emprat per a les sabates s’obté calculant el volum d’aquestes: 

   [   ]       

Com que es disposa de dues sabates iguals: 

              

 

1.3.5 Armadura sortint. 

L’armadura sortint és la que uneix el mur amb la sabata i es composa de 30 16 de longitud 

d’1m. El pes total de l’armadura és de: 

          

1.4 Mur. 
1.4.1 Encofrats. 

La superfície total d’encofrats per a cadascun dels murs és de: 

   [           ]       

Com que es disposa de dos murs d’iguals dimensions: 

                                                     

 

1.4.2 Armadura 

El total de les armadures de cadascuna de les sabates s’obté del desglossament dels diferents 

tipus d’armadura que conté: 

Tipus armadura  Longitud Longitud solapament Longitud total Pes (7850kg/m3) 

Hz 7c 12 8,6m 0,3m 8,9m 7·7,9kg 

V 14c 12 5,6m 0,3m 5,9m 14·4,97kg 

V rec. 14c 12   1,5m 0,3m 1,8m 14·1,6kg 

 



S’obté un pes total de l’armadura corrugada per a cada mur de 132,78kg, però com que es 

disposa de dues sabates iguals, una a cada estrep resulta: 

                 

 

1.4.3 Formigó. 

El volum de formigó total dels mur, s’obté sumant el volum d’ambdós: 

             

 

1.4.4 Membrana d’impermeabilització. 

L’amidament directe de la membrana d’impermeabilització damunt de plànol és de 44m2. 

 

1.4.5 Làmina separadora de polietilè. 

L’amidament directe de la làmina separadora de polietilè damunt de plànol és de 44m2. 

 

1.4.6 Geotèxtil. 

L’amidament directe de geotèxtil damunt de plànol és de 44m2. 

 

1.4.7 Tub drenant. 

En cadascun dels estreps es disposarà de dos tubs drenants del doble de la longitud del mur 

per tal de que pugui desenvolupar la seva funció adequadament.  

   [   ]      

 

1.5 Recolzaments. 
1.5.1 Recolzaments mòbils. 

Es disposarà de dos recolzaments mòbils a l’extrem nord. 

 

1.5.2 Recolzament Fixos. 

Es disposarà de dos recolzaments fixos a l’extrem sud. 



1.6 Superestructura. 
1.6.1 Bigues principals. 

L’amidament es realitzarà amb unitats de pes. Per obtenir-lo es multiplicarà el volum d’acer 

pel pes específic d’aquest (1850kg/m3). Tenint en compte que es disposa de dues bigues iguals.  

Àrea biga principal = 0,0644m2 

Longitud = 31m 

   [              ]          

 

1.6.2 Biguetes transversals. 

L’amidament es realitzarà amb unitats de pes. Per obtenir-lo es multiplicarà el volum d’acer 

pel pes específic d’aquest (1850kg/m3). Tenint en compte que es disposa de dues bigues iguals.  

Àrea biga principal = 0,00653m2 

Longitud = 2,76m 

    [                 ]         

 

1.6.3 Reixeta per a passeres. 

La superfície de reixeta per a passeres és de :  

Longitud = 31m 

Amplada útil = 2,5m 

                

 

1.6.4 Paviment de fusta. 

La superfície de paviment de fusta és de :  

Longitud = 31m 

Amplada útil = 2,5m 

                

 

 

 



1.6.5 Baranes de la passera. 

La longitud de baranes correspon a la suma de la longitud total de cadascuna de les bigue 

principals: 

           

 

1.6.6 Xapa de protecció. 

La superfície de xapa de protecció disposada al llarg de cadascuna de les bigues principals és 

de:  

   [       ]                 

 

1.7 Acabats i senyals. 
1.7.1 Placa de restricció de pas. 

S’utilitzaran dues plaques de restricció de pas una a cada costat de la passera.  

 

1.7.2 Suport de placa. 

S’utilitzaran dos suports de plaques un per a cadascuna de les dues plaques de restricció de 

pas una a cada costat de la passera.  

 

1.7.3 Pilones de restricció de pas. 

L’amidament directe de pilones de restricció  de pas és de dos, una a cada entrada de la 

passera. 

 

1.7.4 Hidrosembra. 

L’amidament d’aquesta partida es realitza en termes de superfície i es considera adequat de 

rehabilitar i ressembrar mitjançant la hidrosembra totes els superfícies que hagin estat 

modificades per a moviments de terres i a les quals es vulgui donar un acabat estètic.  

La superfície s’ha mesurat damunt de mapa i l’amidament puja a 1000m2. 

 

1.8 Gestió de residus. 

Per les dimensions de l’obra s’estima que els residus generats siguin entorn els 600m3. 



2 SEGURETAT I SALUT. 

2.1 Despeses prèvies. 
2.1.1 Reunió del comitè de Seguretat i Salut. 

Es pren com a amidament tres reunions del comitè de seguretat i salut. 

 

2.1.2 Formació en riscos específics. 

Es pren com a amidament 10 hores de formació en riscos específics per a varis torns en l’obra. 

 

2.2 Equipaments. 
2.2.1 Ballat. 

La longitud de ballat total sobre plànol és de 250m, consultar plànol de l’estudi de seguretat i 

salut.  

2.2.2 Porta per a vehicles. 

Serà necessària una porta per a vehicles per tal de que els vehicles i maquinària pugui accedir a 

la zona de ballat.  

 

2.2.3 Porta per a operaris. 

Serà necessària una porta per a vianants per tal de que els operaris  puguin accedir a la zona 

de ballat.  

 

2.2.4 Lloguer mòdul menjador. 

La unitat de l’amidament és de mesos, i com que sols se’n necessita un, per un període de 3 

mesos (durada prevista de l’obra), l’amidament serà de 3 mesos. 

 

2.2.5 Lloguer mòdul vestidors. 

La unitat de l’amidament és de mesos, i com que se’n necessiten dos, per un període de 3 

mesos (durada prevista de l’obra), l’amidament serà de 6 mesos. 

 

2.2.6 Lloguer cabina sanitària. 

La unitat de l’amidament és de mesos, i com que se’n necessiten dos, per un període de 3 

mesos (durada prevista de l’obra), l’amidament serà de 6 mesos. 



2.2.7  Farmaciola. 

Per les dimensions de l’obra és obligatòria almenys una farmaciola. 

 

2.2.8 Extintor.  

Es disposarà de dos extintors per tal de poder assegurar tot el perímetre de l’obra.  

 

2.3 Proteccions col·lectives. 
2.3.1 Bastida h<4m. 

L’amidament d’aquesta partida d’obra es mesura en termes de superfície, en m2, i per tal de 

que la bastida pugui ocupar el total de la longitud de la passera, es requereix una superfície de: 

Ample de la Bastida = 0,7m 

Llarg bastida = 31m 

                

 

2.3.2 Barana de protecció d’excavacions. 

Es disposarà de barana de protecció per excavacions en els punts on els operaris pateixin risc 

de caigudes, això es produeix en els estreps, i la longitud total de barana de protecció 

mesurada sobre plànol és de 14m.  

 

2.3.3 Línia Hz d’ancoratge. 

Serà necessària una línia Hz d’ancoratge que vagi d’un extrem a l’altre de la passera per a 

realitzar treballs de muntatge, i la longitud d’aquesta haurà de ser doncs de 31m.  

 

2.3.4 Sistema anticaiguda. 

Es disposarà de 3 sistemes anticaiguda, per emprar en la línia Hz d’ancoratge.  

 

2.4 Proteccions individuals. 
2.4.1 Cascs. 

Els cascs és un element general de l’obra, que haurà de ésser utilitzat per a tots els operaris 

que hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 cascs, (30+5).  



2.4.2 Ulleres de seguretat. 

Les ulleres són un element general de l’obra, que haurà de ésser utilitzat per a tots els operaris 

hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 ulleres, (30+5).  

 

2.4.3 Protectors auriculars. 

Es distingiran dos tipus de protectors auriculars taps i cascs amb arnès: 

Taps: Se n’amida un total de 200 pel seu desgast. 

Cascs amb arnès: Se n’amida un total de 8, per les feines que requereixin una major protecció 

auricular com moviments de terres. 

 

2.4.4 Mascareta antipols. 

La mascareta antipols és un element general de l’obra, que podrà ésser utilitzat per a tots els 

operaris que hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 mascaretes, (30+5). 

 

2.4.5 Guants per a ferrallista. 

Aquests guants els utilitzaran els operaris especialitzats en ferralla se n’amida un total de 8 

parelles. 

 

2.4.6 Guants de seguretat. 

Els guants són un element general de l’obra, que haurà de ésser utilitzat per a tots els operaris 

que hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 guants de seguretat, (30+5).  

 

2.4.7 Guants aïllants. 

Els guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, estaran a disposició dels operaris que 

els demanin especialment als de moviment de terres, el seu amidament és de 4 parells. 

 

2.4.8 Botes de seguretat. 

Les botes de seguretat són un element general de l’obra, que haurà de ésser utilitzat per a tots 

els operaris que hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 botes de seguretat, 

(30+5).  

 



2.4.9 Botes d’aigua. 

Les botes d’aigua estaran a disposició dels operaris que els demanin especialment als de 

moviment de terres, el seu amidament és de 8 parells. 

 

2.4.10  Granota de treball. 

La granota de treball és un element general de l’obra, que haurà de ésser utilitzat per a tots els 

operaris que hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 granotes, (30+5).  

 

2.4.11  Armilla reflectant. 

L’armilla reflectant és un element general de l’obra, que haurà de ésser utilitzat per a tots els 

operaris que hi transitin, per aquest motiu s’amida un total de 35 armilles, (30+5).  

 

2.4.12  Cinturó per a senyalista.  

El cinturó per a senyalistes consta de tires reflectants i serà d’obligat ús pels senyalistes, se 

n’amida un total de 4 unitats.  

 

2.5 Senyalitzacions.  

Veure plànol de Seguretat i Salut per a disposició d’aquestes.  

2.5.1 Placa de seguretat laboral. 

S’amidaran dues plaques de seguretat laboral. 

 

2.5.2 Llumenera intermitent. 

S’amida un total de sis llums intermitents.  

 

2.5.3 Senyal d’informació de salvament. 

S’amida un total de dues senyals d’informació de salvament. 

 

2.5.4 Senyal d’equips d’extinció. 

S’amida un total de 2 senyals d’equips d’extinció. 



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

AMIDAMENTS Data: 24/04/13 Pàg.: 2

1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 02  CONDICIONAMENT DEL TERRENY.
Titol 4 05  TERRAPLENAT CAMÍ ADJACENT.

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 03  FONAMENTACIONS.
Titol 4 01  FORMIGONAT DE NETEJA

1 K1005 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

AMIDAMENT DIRECTE 31,500

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 03  FONAMENTACIONS.
Titol 4 02  ENCOFRAT

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 03  FONAMENTACIONS.
Titol 4 03  ARMADURA DE SABATES

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

AMIDAMENT DIRECTE 473,320

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

AMIDAMENTS Data: 24/04/13 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 03  FONAMENTACIONS.
Titol 4 04  FORMIGÓ DE SABATES.

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 03  FONAMENTACIONS.
Titol 4 05  ARMADURA SORTINT

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

AMIDAMENT DIRECTE 28,410

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 01  ENCOFRATS

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 02  ARMADURA TOTAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 266,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 03  FORMIGONAT

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

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

AMIDAMENTS Data: 24/04/13 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 04  MEMBRANA D'IMPERMEABILITZACIÓ

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 05  LÀMINA SEPARADORA

1 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 06  GEOTEXTIL

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 04  MURS
Titol 4 07  TUB DRENANT

1 GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 05  RECOLZAMENTS.
Titol 4 01  RECOLZAMENT FIX

1 K1006 u Subministrament i col·locació de recolzament fix format per peça circular de neoprè armat,
tipus Versiflex FIXED, col·locació mitjançant perns soldats com a
dispositiu antilliscant.

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

AMIDAMENTS Data: 24/04/13 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 05  RECOLZAMENTS.
Titol 4 02  RECOLZAMENT MÒBIL

1 K1007 u Subministrament i col·locació de recolzament mòbil format per peça rectangular de neoprè
armat i ancorat, col·locació mitjançant perns soldats.
Especificació segons projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 06  SUPERESTRUCTURA.
Titol 4 01  MUNTATGE BIGUES PRINCIPALS

1 G440U050 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

AMIDAMENT DIRECTE 31.040,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 06  SUPERESTRUCTURA.
Titol 4 02  MUNTATGE BIGUETES

1 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

AMIDAMENT DIRECTE 4.385,800

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 06  SUPERESTRUCTURA.
Titol 4 03  MUNTATGE REIXETA PER A PASSAREL·LES

1 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 06  SUPERESTRUCTURA.
Titol 4 04  PAVIMENT DE FUSTA

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

AMIDAMENTS Data: 24/04/13 Pàg.: 6

1 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120
mm d'amplària,  col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 06  SUPERESTRUCTURA.
Titol 4 05  BARANES PER A PASSAREL·LES

1 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 06  SUPERESTRUCTURA.
Titol 4 06  XAPA DE PROTECCIÓ

1 K1008 m2 Distribució, col·locació i soldat de planxa d'acer de protecció, de 2mm de gruix.

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 07  ENJARDINAMENTS.
Titol 4 01  PLACA DE RESTRICCIÓ DE PAS

1 GBB1U952 u Senyalització completa per a restricció de pas sense ocupació de carril, en qualsevol tipus de calçada, per a
retirada i/o col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells direccionals,
cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris per a la
realització de les operacions projectades segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes
competents i l'aprovació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 07  ENJARDINAMENTS.
Titol 4 03  PILONES PER RESTRINGIR EL PAS

1 K1001 u Pilona de fundició acabat amb protecció antioxidable de secció trangular, de 800mm d'altura.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 07  ENJARDINAMENTS.
Titol 4 04  REGENERACIÓ DE TALUSOS

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 01  PRESSUPOST OBRA.
Titol 3 08  GESTIÓ DE RESIDUS.
Titol 4 01  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA I PROCESSAT

1 K1002 m3 Classificació a peu d'obra de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 568,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 01  GASTOS PREVIS
Titol 4 01  REUNIÓ COMITÈ DE SS

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 01  GASTOS PREVIS
Titol 4 02  FORMACIÓ EN RISCOS ESPECÍFICS

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 01  BALLAT

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 02  PORTA PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA

1 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 03  PORTA PER A VIANANTS

1 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 04  LLOGUER MÒDUL MENJADOR

1 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 05  LLOGUER MÒDUL VESTIDORS

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.

Euro
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Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 06  LLOGUER CABINA SANITÀRIA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 07  FARMACIOLA

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 02  EQUIPAMENTS GENERALS
Titol 4 08  EXTINTOR

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 03  PROTECCIONS COL·LECTIVES
Titol 4 01  BASTIDA

1 K1009 m2 �Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de

�protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 21,700

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 03  PROTECCIONS COL·LECTIVES
Titol 4 02  BARANA DE PROTECCIÓ EN EXCAVACIONS

1 K1010 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
�travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 03  PROTECCIONS COL·LECTIVES
Titol 4 03  LÍNIA DE VIDA

1 K1011 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 03  PROTECCIONS COL·LECTIVES
Titol 4 04  SISTEMA ANTICAIGUDA

1 K1012 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 01  CASCS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 02  ULLERES SEGURETAT

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.

Euro
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Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 03  PROTECCIONS AURICULARS

1 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 04  MASCARETA ANTIPOLS

1 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 05  GUANTS DE FERRALLISTA

1 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 06  GUANTS DE SEGURETAT

1 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 07  GUANTS AÏLLANTS DE FRED I ANTIVIBRACIONS

1 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 08  BOTES SEGURETAT

1 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl.lica

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 09  BOTES D'AIGUA

1 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 10  GRANOTA DE TREBALL

1 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 11  ARMILLA REFLECTANT

1 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 04  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 4 12  CINTURÓ DE SENYALISTA

Euro
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1 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 05  SENYALITZACIONS
Titol 4 01  PLACA DE SEGURETAT LABORAL

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 05  SENYALITZACIONS
Titol 4 02  ENLLUMENAT INTERMITENT

1 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 05  SENYALITZACIONS
Titol 4 03  SENYAL D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT/SOCORS

1 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA GURRI
Capítol 02  PRESSUPOST SS.
Titol 3 05  SENYALITZACIONS
Titol 4 04  SENYALITZACIÓ EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,99m2E9S1U010 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

P- 1

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €42,57uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €9,64m3G222U104 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- 3

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,30m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 4

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 5

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €27,94m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 6

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €2,70kgG440U001 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 8

(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €3,41kgG440U050 Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures

P- 9

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €92,79m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 10
(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 11
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 12
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 13
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,25m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

P- 14

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €2,45m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 15

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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 €2,47m2G7B1U030 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 16

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €84,88mGB12U010 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 17

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €92,74uGBB1U952 Senyalització completa per a restricció de pas sense ocupació de carril, en qualsevol tipus de
calçada, per a retirada i/o col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent
senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de seguretat i tots els
materials i elements necessaris per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra  

P- 18

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €30,69mGD5AU220 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º
a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols

P- 19

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1,07m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 20

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 21

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 22

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 23
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €18,67uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 24

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €0,77uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 25
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €2,82uH1453310 Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

P- 26

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €2,41uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 27

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 28

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €11,34uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl.liques

P- 29

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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 €13,05uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

P- 30

(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €12,38uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 31
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 32

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €9,85uH148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471P- 33
(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €133,26uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 34
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €18,57hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 35
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €2,96mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €79,29uH6AZ54A1 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €271,33uH6AZ59A1 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €50,41uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €56,66uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €21,52uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 41

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €26,61uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €25,09uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €38,16uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 45

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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 €245,40mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 46

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €171,16mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 47

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €160,24mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 48

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €113,32uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 49

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €193,92uK1001 Pilona de fundició acabat amb protecció antioxidable de secció trangular, de 800mm d'altura.P- 50
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €10,70m3K1002 Classificació a peu d'obra de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 51

(DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €200,00paK1003 Inspecció i reposició de serveis afectatsP- 52
(DOS-CENTS EUROS)

 €1.300,00paK1004 Serveis de replanteig d'obraP- 53
(MIL TRES-CENTS EUROS)

 €12,37m2K1005 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistènciaP- 54
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €750,00uK1006 Subministrament i col·locació de recolzament fix format per peça circular de neoprè armat,
tipus Versiflex FIXED, col·locació mitjançant perns soldats com a
dispositiu antilliscant.

P- 55

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €520,00uK1007 Subministrament i col·locació de recolzament mòbil format per peça rectangular de neoprè
armat i ancorat, col·locació mitjançant perns soldats.
Especificació segons projecte.

P- 56

(CINC-CENTS VINT EUROS)

 €12,00m2K1008 Distribució, col·locació i soldat de planxa d'acer de protecció, de 2mm de gruix.P- 57
(DOTZE EUROS)

 €10,30m2K1009 �Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de

�protecció de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 58

(DEU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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 €15,20mK1010 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
�travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 59

(QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €11,85mK1011 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

P- 60

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €60,50uK1012 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 61

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €69,46m2K9QAU010 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de
gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer
inoxidable

P- 62

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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P-1 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants
de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

65,99 €

B0B5U010 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, formada per platines porta 46,71050 €

Altres conceptes 19,27950 €

P-2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

42,57 €

Altres conceptes 42,57000 €

P-3 G222U104 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

9,64 €

Altres conceptes 9,64000 €

P-4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

Altres conceptes 1,25350 €

P-5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24950 €

P-6 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

27,94 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-7 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-8 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,70 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,16550 €

Altres conceptes 1,45700 €

P-9 G440U050 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

3,41 €
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B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B44ZU041 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat e 2,11050 €

Altres conceptes 1,22200 €

P-10 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 92,79 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €

Altres conceptes 9,16800 €

P-11 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Altres conceptes 0,32770 €

P-12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d álçària i 150 usos 0,61920 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Altres conceptes 26,97055 €

P-13 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d álçària i 150 usos 0,61920 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

Altres conceptes 28,56055 €

P-14 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,25 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,94100 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,26000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,89400 €

Altres conceptes 3,15500 €

P-15 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,45 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €

Altres conceptes 1,71200 €

P-16 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,47 €
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B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,67200 €

Altres conceptes 0,79800 €

P-17 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

84,88 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,42290 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 50,40000 €

Altres conceptes 34,05710 €

P-18 GBB1U952 u Senyalització completa per a restricció de pas sense ocupació de carril, en qualsevol tipus de
calçada, per a retirada i/o col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent
senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de seguretat i
tots els materials i elements necessaris per a la realització de les operacions projectades
segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la
Direcció de l'Obra

92,74 €

BBMZU901 u Part proporcional de senyals, panells direccionals, cons i fites d'abalisament, barreres i 5,30000 €

Altres conceptes 87,44000 €

P-19 GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

30,69 €

BD5AU200 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, 9,00220 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,72500 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 7,30950 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,43625 €

Altres conceptes 7,21705 €

P-20 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

Altres conceptes 0,40656 €

P-21 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93 €
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B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,67 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,82 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril 2,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,41 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,34 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 11,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

13,05 €
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,38 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 9,85 €

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE- 9,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 133,26 €

Altres conceptes 133,26000 €

P-35 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,57 €

Altres conceptes 18,57000 €

P-36 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,96 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

Altres conceptes 1,86500 €

P-37 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

79,29 €

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bas 62,90000 €

Altres conceptes 16,39000 €

P-38 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

271,33 €

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 240,59000 €

Altres conceptes 30,74000 €

P-39 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

50,41 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,84000 €

Altres conceptes 18,57000 €

P-40 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,66 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,09000 €

Altres conceptes 18,57000 €
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P-41 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,52 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13400 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

Altres conceptes 2,78600 €

P-42 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,61 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 18,57000 €

P-43 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,09 €

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 6,52000 €

Altres conceptes 18,57000 €

P-44 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

38,16 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 35,37000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-45 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-46 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

245,40 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 245,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,16 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-48 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,24 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 160,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

113,32 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 113,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 K1001 u Pilona de fundició acabat amb protecció antioxidable de secció trangular, de 800mm d'altura. 193,92 €

Sense descomposició 193,92000 €

P-51 K1002 m3 Classificació a peu d'obra de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,70 €

Sense descomposició 10,70000 €

P-52 K1003 pa Inspecció i reposició de serveis afectats 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-53 K1004 pa Serveis de replanteig d'obra 1.300,00 €

Sense descomposició 1.300,00000 €

P-54 K1005 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència 12,37 €

Sense descomposició 12,37000 €

P-55 K1006 u Subministrament i col·locació de recolzament fix format per peça circular de neoprè armat,
tipus Versiflex FIXED, col·locació mitjançant perns soldats com a
dispositiu antilliscant.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-56 K1007 u Subministrament i col·locació de recolzament mòbil format per peça rectangular de neoprè
armat i ancorat, col·locació mitjançant perns soldats.
Especificació segons projecte.

520,00 €

Sense descomposició 520,00000 €

P-57 K1008 m2 Distribució, col·locació i soldat de planxa d'acer de protecció, de 2mm de gruix. 12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €

P-58 K1009 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

10,30 €
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Sense descomposició 10,30000 €

P-59 K1010 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl�lic de 2,3´́, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

15,20 €

Sense descomposició 15,20000 €

P-60 K1011 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,85 €

Sense descomposició 11,85000 €

P-61 K1012 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

60,50 €

Sense descomposició 60,50000 €

P-62 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm
de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb
visos d'acer inoxidable

69,46 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 32,80000 €

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de 11,43630 €

Altres conceptes 25,22370 €
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OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS.01

TITOL 4 INSPECCIÓ I REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1003 pa Inspecció i reposició de serveis afectats (P - 52) 1,000200,00 200,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 200,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS.01

TITOL 4 REPLANTEIG D'OBRA.02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1004 pa Serveis de replanteig d'obra (P - 53) 1,0001.300,00 1.300,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 1.300,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 CONDICIONAMENT DEL TERRENY.02

TITOL 4 ESBROÇADA <2M01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)

10.000,0000,22 2.200,00

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

5,00042,57 212,85

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 2.412,85

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 CONDICIONAMENT DEL TERRENY.02

TITOL 4 EXCAVACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U104 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 -
3)

108,0009,64 1.041,12

TITOL 4TOTAL 01.01.02.03 1.041,12

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 CONDICIONAMENT DEL TERRENY.02

TITOL 4 REBLERT DE MUR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació

18,00027,94 502,92

Euro
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segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 6)

TITOL 4TOTAL 01.01.02.04 502,92

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 CONDICIONAMENT DEL TERRENY.02

TITOL 4 TERRAPLENAT CAMÍ ADJACENT.05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 5)

108,0001,30 140,40

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 4)

92,0005,30 487,60

TITOL 4TOTAL 01.01.02.05 628,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 FONAMENTACIONS.03

TITOL 4 FORMIGONAT DE NETEJA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1005 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència (P - 54)

31,50012,37 389,66

TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 389,66

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 FONAMENTACIONS.03

TITOL 4 ENCOFRAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 12) 30,00030,87 926,10

TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 926,10

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 FONAMENTACIONS.03

TITOL 4 ARMADURA DE SABATES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 11)

473,3200,99 468,59

TITOL 4TOTAL 01.01.03.03 468,59

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 FONAMENTACIONS.03

TITOL 4 FORMIGÓ DE SABATES.04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

PRESSUPOST Pàg.:24/04/13 3Data:

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

30,00092,79 2.783,70

TITOL 4TOTAL 01.01.03.04 2.783,70

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 FONAMENTACIONS.03

TITOL 4 ARMADURA SORTINT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 11)

28,4100,99 28,13

TITOL 4TOTAL 01.01.03.05 28,13

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 ENCOFRATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 13) 40,00034,74 1.389,60

TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 1.389,60

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 ARMADURA TOTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 11)

266,0000,99 263,34

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 263,34

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 FORMIGONAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

12,00092,79 1.113,48

TITOL 4TOTAL 01.01.04.03 1.113,48

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 MEMBRANA D'IMPERMEABILITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 15)

44,0002,45 107,80

TITOL 4TOTAL 01.01.04.04 107,80

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 LÀMINA SEPARADORA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió
de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, totalment col·locada (P - 14)

44,00013,25 583,00

TITOL 4TOTAL 01.01.04.05 583,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 GEOTEXTIL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 16)

44,0002,47 108,68

TITOL 4TOTAL 01.01.04.06 108,68

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 MURS04

TITOL 4 TUB DRENANT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm,
ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 19)

28,00030,69 859,32

TITOL 4TOTAL 01.01.04.07 859,32

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 RECOLZAMENTS.05

TITOL 4 RECOLZAMENT FIX01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1006 u Subministrament i col·locació de recolzament fix format per peça
circular de neoprè armat,
tipus Versiflex FIXED, col·locació mitjançant perns soldats com a
dispositiu antilliscant. (P - 55)

2,000750,00 1.500,00

TITOL 4TOTAL 01.01.05.01 1.500,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 RECOLZAMENTS.05

TITOL 4 RECOLZAMENT MÒBIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 K1007 u Subministrament i col·locació de recolzament mòbil format per
peça rectangular de neoprè
armat i ancorat, col·locació mitjançant perns soldats.
Especificació segons projecte. (P - 56)

2,000520,00 1.040,00

TITOL 4TOTAL 01.01.05.02 1.040,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 SUPERESTRUCTURA.06

TITOL 4 MUNTATGE BIGUES PRINCIPALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G440U050 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements
de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures (P - 9)

31.040,0003,41 105.846,40

TITOL 4TOTAL 01.01.06.01 105.846,40

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 SUPERESTRUCTURA.06

TITOL 4 MUNTATGE BIGUETES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 8)

4.385,8002,70 11.841,66

TITOL 4TOTAL 01.01.06.02 11.841,66

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 SUPERESTRUCTURA.06

TITOL 4 MUNTATGE REIXETA PER A PASSAREL·LES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat (P - 1)

80,00065,99 5.279,20

TITOL 4TOTAL 01.01.06.03 5.279,20

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 SUPERESTRUCTURA.06

TITOL 4 PAVIMENT DE FUSTA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau
amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària,
col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos
d'acer inoxidable (P - 62)

80,00069,46 5.556,80

TITOL 4TOTAL 01.01.06.04 5.556,80

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

PRESSUPOST Pàg.:24/04/13 6Data:

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 SUPERESTRUCTURA.06

TITOL 4 BARANES PER A PASSAREL·LES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 17)

62,00084,88 5.262,56

TITOL 4TOTAL 01.01.06.05 5.262,56

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 SUPERESTRUCTURA.06

TITOL 4 XAPA DE PROTECCIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1008 m2 Distribució, col·locació i soldat de planxa d'acer de protecció, de
2mm de gruix. (P - 57)

62,00012,00 744,00

TITOL 4TOTAL 01.01.06.06 744,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 ENJARDINAMENTS.07

TITOL 4 PLACA DE RESTRICCIÓ DE PAS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U952 u Senyalització completa per a restricció de pas sense ocupació de
carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o col·locació
de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals,
panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament,
barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris
per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i
l'aprovació de la Direcció de l'Obra   (P - 18)

2,00092,74 185,48

TITOL 4TOTAL 01.01.07.01 185,48

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 ENJARDINAMENTS.07

TITOL 4 PILONES PER RESTRINGIR EL PAS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1001 u Pilona de fundició acabat amb protecció antioxidable de secció
trangular, de 800mm d'altura. (P - 50)

2,000193,92 387,84

TITOL 4TOTAL 01.01.07.03 387,84

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 ENJARDINAMENTS.07

TITOL 4 REGENERACIÓ DE TALUSOS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 20)

1.000,0001,07 1.070,00

TITOL 4TOTAL 01.01.07.04 1.070,00

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST OBRA.01

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS.08

TITOL 4 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA I PROCESSAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1002 m3 Classificació a peu d'obra de residus i deposició controlada a
dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 51)

568,00010,70 6.077,60

TITOL 4TOTAL 01.01.08.01 6.077,60

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 GASTOS PREVIS01

TITOL 4 REUNIÓ COMITÈ DE SS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 34)

3,000133,26 399,78

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 399,78

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 GASTOS PREVIS01

TITOL 4 FORMACIÓ EN RISCOS ESPECÍFICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 35)

10,00018,57 185,70

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 185,70

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 BALLAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

250,0002,96 740,00

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 740,00

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 PORTA PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,000271,33 271,33

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 271,33

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 PORTA PER A VIANANTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

1,00079,29 79,29

TITOL 4TOTAL 01.02.02.03 79,29

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 LLOGUER MÒDUL MENJADOR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 48)

3,000160,24 480,72

TITOL 4TOTAL 01.02.02.04 480,72

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 LLOGUER MÒDUL VESTIDORS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 47)

6,000171,16 1.026,96

TITOL 4TOTAL 01.02.02.05 1.026,96

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

Euro
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TITOL 4 LLOGUER CABINA SANITÀRIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 46)

6,000245,40 1.472,40

TITOL 4TOTAL 01.02.02.06 1.472,40

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 FARMACIOLA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 49)

1,000113,32 113,32

TITOL 4TOTAL 01.02.02.07 113,32

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 EQUIPAMENTS GENERALS02

TITOL 4 EXTINTOR08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

2,00045,61 91,22

TITOL 4TOTAL 01.02.02.08 91,22

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES03

TITOL 4 BASTIDA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1009 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular �metàl lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, �col locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total
màxim de 20 km (P - 58)

21,70010,30 223,51

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 223,51

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES03

Euro
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TITOL 4 BARANA DE PROTECCIÓ EN EXCAVACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1010 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub

�metàl lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

14,00015,20 212,80

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 212,80

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES03

TITOL 4 LÍNIA DE VIDA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1011 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador
per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

31,00011,85 367,35

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03 367,35

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES03

TITOL 4 SISTEMA ANTICAIGUDA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1012 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 61)

3,00060,50 181,50

TITOL 4TOTAL 01.02.03.04 181,50

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 CASCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 21)

35,0005,93 207,55

TITOL 4TOTAL 01.02.04.01 207,55

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

Euro
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TITOL 4 ULLERES SEGURETAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 22)

35,0005,99 209,65

TITOL 4TOTAL 01.02.04.02 209,65

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 PROTECCIONS AURICULARS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 23)

200,0000,23 46,00

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
24)

8,00018,67 149,36

TITOL 4TOTAL 01.02.04.03 195,36

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 MASCARETA ANTIPOLS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 25)

35,0000,77 26,95

TITOL 4TOTAL 01.02.04.04 26,95

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 GUANTS DE FERRALLISTA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 27)

8,0002,41 19,28

TITOL 4TOTAL 01.02.04.05 19,28

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 GUANTS DE SEGURETAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb
dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i
subjecció elàstica al canell (P - 26)

35,0002,82 98,70

TITOL 4TOTAL 01.02.04.06 98,70

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 GUANTS AÏLLANTS DE FRED I ANTIVIBRACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
28)

4,00010,91 43,64

TITOL 4TOTAL 01.02.04.07 43,64

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 BOTES SEGURETAT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 30)

35,00013,05 456,75

TITOL 4TOTAL 01.02.04.08 456,75

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 BOTES D'AIGUA09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl.liques (P - 29)

8,00011,34 90,72

TITOL 4TOTAL 01.02.04.09 90,72

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 GRANOTA DE TREBALL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 31)

35,00012,38 433,30

TITOL 4TOTAL 01.02.04.10 433,30

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 ARMILLA REFLECTANT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 32)

35,00018,12 634,20

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

PRESSUPOST Pàg.:24/04/13 13Data:

TITOL 4TOTAL 01.02.04.11 634,20

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS04

TITOL 4 CINTURÓ DE SENYALISTA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 33)

4,0009,85 39,40

TITOL 4TOTAL 01.02.04.12 39,40

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 SENYALITZACIONS05

TITOL 4 PLACA DE SEGURETAT LABORAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

2,00021,52 43,04

TITOL 4TOTAL 01.02.05.01 43,04

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 SENYALITZACIONS05

TITOL 4 ENLLUMENAT INTERMITENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6,00038,16 228,96

TITOL 4TOTAL 01.02.05.02 228,96

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 SENYALITZACIONS05

TITOL 4 SENYAL D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT/SOCORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

2,00025,09 50,18

TITOL 4TOTAL 01.02.05.03 50,18

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 SENYALITZACIONS05

TITOL 4 SENYALITZACIÓ EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12

2,00026,61 53,22

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:24/04/13 14Data:

m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

TITOL 4TOTAL 01.02.05.04 53,22

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA GURRI01

CAPÍTOL PRESSUPOST SS.02

TITOL 3 SENYALITZACIONS05

TITOL 4 PLAQUES D'INDICACIÓ D'OBRES PER PEATONS I VERHICLE05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

1,00050,41 50,41

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

2,00056,66 113,32

TITOL 4TOTAL 01.02.05.05 163,73

Euro



RESUM PRESSUPOST 



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/04/13 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.01.01  Inspecció i reposició de serveis afectats 200,00

Titol 4 01.01.01.02  Replanteig d'obra. 1.300,00

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS. 1.500,00

Titol 4 01.01.02.01  Esbroçada <2m 2.412,85

Titol 4 01.01.02.03  Excavacions 1.041,12

Titol 4 01.01.02.04  Reblert de mur 502,92

Titol 4 01.01.02.05  Terraplenat camí adjacent. 628,00

Titol 3 01.01.02  CONDICIONAMENT DEL TERRENY. 4.584,89

Titol 4 01.01.03.01  Formigonat de neteja 389,66

Titol 4 01.01.03.02  Encofrat 926,10

Titol 4 01.01.03.03  Armadura de sabates 468,59

Titol 4 01.01.03.04  Formigó de sabates. 2.783,70

Titol 4 01.01.03.05  Armadura sortint 28,13

Titol 3 01.01.03  FONAMENTACIONS. 4.596,18

Titol 4 01.01.04.01  Encofrats 1.389,60

Titol 4 01.01.04.02  Armadura total 263,34

Titol 4 01.01.04.03  Formigonat 1.113,48

Titol 4 01.01.04.04  Membrana d'impermeabilització 107,80

Titol 4 01.01.04.05  Làmina separadora 583,00

Titol 4 01.01.04.06  Geotextil 108,68

Titol 4 01.01.04.07  Tub drenant 859,32

Titol 3 01.01.04  MURS 4.425,22

Titol 4 01.01.05.01  Recolzament fix 1.500,00

Titol 4 01.01.05.02  Recolzament mòbil 1.040,00

Titol 3 01.01.05  RECOLZAMENTS. 2.540,00

Titol 4 01.01.06.01  Muntatge bigues principals 105.846,40

Titol 4 01.01.06.02  Muntatge biguetes 11.841,66

Titol 4 01.01.06.03  Muntatge reixeta per a passarel·les 5.279,20

Titol 4 01.01.06.04  Paviment de fusta 5.556,80

Titol 4 01.01.06.05  Baranes per a passarel·les 5.262,56

Titol 4 01.01.06.06  Xapa de protecció 744,00

Titol 3 01.01.06  SUPERESTRUCTURA. 134.530,62

Titol 4 01.01.07.01  Placa de restricció de pas 185,48

Titol 4 01.01.07.03  Pilones per restringir el pas 387,84

Titol 4 01.01.07.04  Regeneració de talusos 1.070,00

Titol 3 01.01.07  ENJARDINAMENTS. 1.643,32

Titol 4 01.01.08.01  Classificació a peu d'obra i processat 6.077,60

Titol 3 01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS. 6.077,60

Titol 4 01.02.01.01  Reunió comitè de SS 399,78

Titol 4 01.02.01.02  Formació en riscos específics 185,70

Titol 3 01.02.01  GASTOS PREVIS 585,48

Titol 4 01.02.02.01  Ballat 740,00

Titol 4 01.02.02.02  Porta per a vehicles i maquinària 271,33

Titol 4 01.02.02.03  Porta per a vianants 79,29

Titol 4 01.02.02.04  Lloguer mòdul menjador 480,72

Titol 4 01.02.02.05  Lloguer mòdul vestidors 1.026,96

euros



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/04/13 Pàg.: 2

Titol 4 01.02.02.06  Lloguer cabina sanitària 1.472,40

Titol 4 01.02.02.07  Farmaciola 113,32

Titol 4 01.02.02.08  Extintor 91,22

Titol 3 01.02.02  EQUIPAMENTS GENERALS 4.275,24

Titol 4 01.02.03.01  Bastida 223,51

Titol 4 01.02.03.02  Barana de protecció en excavacions 212,80

Titol 4 01.02.03.03  Línia de vida 367,35

Titol 4 01.02.03.04  Sistema anticaiguda 181,50

Titol 3 01.02.03  PROTECCIONS COL·LECTIVES 985,16

Titol 4 01.02.04.01  Cascs 207,55

Titol 4 01.02.04.02  Ulleres seguretat 209,65

Titol 4 01.02.04.03  Proteccions auriculars 195,36

Titol 4 01.02.04.04  Mascareta antipols 26,95

Titol 4 01.02.04.05  Guants de ferrallista 19,28

Titol 4 01.02.04.06  Guants de seguretat 98,70

Titol 4 01.02.04.07  Guants aïllants de fred i antivibracions 43,64

Titol 4 01.02.04.08  Botes seguretat 456,75

Titol 4 01.02.04.09  Botes d'aigua 90,72

Titol 4 01.02.04.10  Granota de treball 433,30

Titol 4 01.02.04.11  Armilla reflectant 634,20

Titol 4 01.02.04.12  Cinturó de senyalista 39,40

Titol 3 01.02.04  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.455,50

Titol 4 01.02.05.01  Placa de seguretat laboral 43,04

Titol 4 01.02.05.02  Enllumenat intermitent 228,96

Titol 4 01.02.05.03  Senyal d'informació de salvament/socors 50,18

Titol 4 01.02.05.04  Senyalització equips d'extinció d'incendis 53,22

Titol 4 01.02.05.05  Plaques d'indicació d'obres per peatons i verhicle 163,73

Titol 3 01.02.05  SENYALITZACIONS 539,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.738,34

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS. 1.500,00

Titol 3 01.01.02  CONDICIONAMENT DEL TERRENY. 4.584,89

Titol 3 01.01.03  FONAMENTACIONS. 4.596,18

Titol 3 01.01.04  MURS 4.425,22

Titol 3 01.01.05  RECOLZAMENTS. 2.540,00

Titol 3 01.01.06  SUPERESTRUCTURA. 134.530,62

Titol 3 01.01.07  ENJARDINAMENTS. 1.643,32

Titol 3 01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS. 6.077,60

Capítol 01.01  PRESSUPOST OBRA. 159.897,83

Titol 3 01.02.01  GASTOS PREVIS 585,48

Titol 3 01.02.02  EQUIPAMENTS GENERALS 4.275,24

Titol 3 01.02.03  PROTECCIONS COL·LECTIVES 985,16

Titol 3 01.02.04  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.455,50

Titol 3 01.02.05  SENYALITZACIONS 539,13

Capítol 01.02  PRESSUPOST SS. 8.840,51

euros



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/04/13 Pàg.: 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.738,34

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

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

Capítol 01.01  PRESSUPOST OBRA. 159.897,83

Capítol 01.02  PRESSUPOST SS. 8.840,51

Obra 01 Pressupost PASSAREL·LA GURRI 168.738,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.738,34

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

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

Obra 01 Pressupost PASSAREL·LA GURRI 168.738,34

168.738,34

euros



ESTADÍSTICA DE PARTIDES



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * ︵Ordenació per codi ︶

20/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer
galvanitzat, de 30x30 mm de
pas de malla, amb platines
portants de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm,
col·locat

65,99 80,000 3,131 5.279,20

G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants,
cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

42,57 5,000 0,132 212,85

G222U104 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

9,64 108,000 0,623 1.041,12

G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

5,30 92,000 0,294 487,60

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa i
compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1,30 108,000 0,085 140,40

G229U010 m3 Rebliment de material filtrant
en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense
fins, inclòs estesa i
compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

27,94 18,000 0,306 502,92

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * ︵Ordenació per codi ︶

20/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus

de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,22 10.000,000 1,307 2.200,00

G440U001 kg Acer S235JR per a estructures
i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures

2,70 4.385,800 7,028 11.841,66

G440U050 kg Acer S355JR per a estructures
i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures amb el tractament
de protecció de les zones de
soldadures

3,41 31.040,000 62,739 105.846,40

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

92,79 42,000 2,3110 3.897,18

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

0,99 767,730 0,4511 760,05

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

30,87 30,000 0,5512 926,10

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

34,74 40,000 0,8213 1.389,60

G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2,
per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada

13,25 44,000 0,3514 583,00

G781U010 m2 Impermeabilització de
paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb
1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

2,45 44,000 0,0615 107,80

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * ︵Ordenació per codi ︶

20/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de

polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,47 44,000 0,0616 108,68

GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció
en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de
40x20 mm, passamà de 70x40
mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues
capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment
col·locada

84,88 62,000 3,1217 5.262,56

GBB1U952 u Senyalització completa per a
restricció de pas sense
ocupació de carril, en
qualsevol tipus de calçada, per
a retirada i/o col·locació de
plaques, panells, adhesius
reflectants i fites, incloent
senyals, panells direccionals,
cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de
seguretat i tots els materials i
elements necessaris per a la
realització de les operacions
projectades segons la
normativa vigent, amb
l'autorització dels organismes
competents i l'aprovació de la
Direcció de l'Obra  

92,74 2,000 0,1118 185,48

GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 210
mm, ranurat parcial en un arc
de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó,
tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

30,69 28,000 0,5119 859,32

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * ︵Ordenació per codi ︶

20/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia

en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris

︵llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs ︶, regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a
la recepció de l'obra

1,07 1.000,000 0,6320 1.070,00

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons
UNE-EN 812

5,93 35,000 0,1221 207,55

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

5,99 35,000 0,1222 209,65

H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,23 200,000 0,0323 46,00

H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

18,67 8,000 0,0924 149,36

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra
polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN
405

0,77 35,000 0,0225 26,95

H1453310 u Parella de guants rentables i
transpirables per a ús general,
amb dits i palmell de nitril
porós sobre suport de punt de
cotó, i subjecció elàstica al
canell

2,82 35,000 0,0626 98,70

H1455710 u Parella de guants d'alta
resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

2,41 8,000 0,0127 19,28

Euro



Pressupost passarel·la riu Gurri de Vic.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * ︵Ordenació per codi ︶

20/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
H1457520 u Parella de guants aïllants del

fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 4,000 0,0328 43,64

H1461122 u Parella de botes d'aigua de
PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

11,34 8,000 0,0529 90,72

H1462241 u Parella de botes de seguretat
resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb
puntera metàl.lica

13,05 35,000 0,2730 456,75

H1481131 u Granota de treball, de polièster
i cotó, amb butxaques exteriors

12,38 35,000 0,2631 433,30

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12 35,000 0,3832 634,20

H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb
tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

9,85 4,000 0,0233 39,40

H16F1003 u Reunió del comitè de
Seguretat i Salut constituït per
6 persones

133,26 3,000 0,2434 399,78

H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut
per als riscos específics de
l'obra

18,57 10,000 0,1135 185,70

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats
de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

2,96 250,000 0,4436 740,00

Euro
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H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer

galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica,
i amb el desmuntatge inclòs

79,29 1,000 0,0537 79,29

H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer
galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica,
i amb el desmuntatge inclòs

271,33 1,000 0,1638 271,33

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant
triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

50,41 1,000 0,0339 50,41

HBB11251 u Placa amb pintura reflectant
circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

56,66 2,000 0,0740 113,32

HBBA1511 u Placa de senyalització de
seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

21,52 2,000 0,0341 43,04

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació
d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

26,61 2,000 0,0342 53,22

HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació
de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

25,09 2,000 0,0343 50,18

HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada
intermitent de color ambre amb
energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs

38,16 6,000 0,1444 228,96

Euro
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HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg

de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

45,61 2,000 0,0545 91,22

HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat
de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció
diferencial

245,40 6,000 0,8746 1.472,40

HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat
de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció
diferencial

171,16 6,000 0,6147 1.026,96

HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat
de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament
de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,24 3,000 0,2848 480,72

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència,
amb el contingut establert a
l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

113,32 1,000 0,0749 113,32

Euro
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K1001 u Pilona de fundició acabat amb

protecció antioxidable de
secció trangular, de 800mm
d'altura.

193,92 2,000 0,2350 387,84

K1002 m3 Classificació a peu d'obra de
residus i deposició controlada
a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de
residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista
Europea
de Residus ︵ORDEN
MAM/304/2002 ︶

10,70 568,000 3,6051 6.077,60

K1003 pa Inspecció i reposició de serveis
afectats

200,00 1,000 0,1252 200,00

K1004 pa Serveis de replanteig d'obra 1.300,00 1,000 0,7753 1.300,00

K1005 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència

12,37 31,500 0,2354 389,66

K1006 u Subministrament i col·locació
de recolzament fix format per
peça circular de neoprè armat,
tipus Versiflex FIXED,
col·locació mitjançant perns
soldats com a
dispositiu antilliscant.

750,00 2,000 0,8955 1.500,00

K1007 u Subministrament i col·locació
de recolzament mòbil format
per peça rectangular de neoprè
armat i ancorat, col·locació
mitjançant perns soldats.
Especificació segons projecte.

520,00 2,000 0,6256 1.040,00

K1008 m2 Distribució, col·locació i soldat
de planxa d'acer de protecció,
de 2mm de gruix.

12,00 62,000 0,4457 744,00

Euro
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K1009 m2 Muntatge i desmuntatge de

bastida tubular metàl lica fixa
formada per bastiments de 70
cm i
alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes
de
treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa
de
protecció de poliamida,
col locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20
m2 de façana,
inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut
total
màxim de 20 km

10,30 21,700 0,1358 223,51

K1010 m Barana de protecció en el
perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb
travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub
metàl lic de 2,3´´, sòcol de
post de
fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

15,20 14,000 0,1359 212,80

K1011 m Línia horitzontal per a
l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb
corda de
poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda
autoblocador per a subjectar
cinturó de
seguretat i amb el
desmuntatge inclòs

11,85 31,000 0,2260 367,35

Euro
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K1012 u Sistema anticaiguda compost

per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN
361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

60,50 3,000 0,1161 181,50

K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi
de flandes tractats amb
autoclau amb sals de coure, de
30 mm de gruix i fins 120 mm
d'amplària, col·locats separats
10 mm, sobre perfils de suport
amb visos d'acer inoxidable

69,46 80,000 3,2962 5.556,80

TOTAL: 00,00168.738,33

Euro
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168.738,34PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

21.935,9813,00 % Despeses generals SOBRE 168.738,34....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 168.738,34....................................................................................................................................10.124,30

Subtotal 200.798,62

21,00 % IVA SOBRE 200.798,62....................................................................................................................................42.167,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 242.966,33€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS )

Terme Municipal de Vic, juny de 2013 

L'autor del projecte, 

Eduard Comerma Camprubí 
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