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Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 01  ENDERROCS GENERALS

1 G2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 PAVIMENT PLACETA TRIANGULAR
ACCÉS EST

2 Formigó existent 1,000 1,000 1,000 353,340 353,340 C#*D#*E#*F#

4 PAVIMENT ACCÉS OEST

5 Formigó existent ubicació fonamentació 1,000 1,000 1,000 22,563 22,563 C#*D#*E#*F#

6 Tall de zona oest per rampa 1,000 1,000 1,000 122,112 122,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 498,015

2 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Vorera circular dins placeta triangular
accés est

1,000 1,000 1,000 23,215 23,215 C#*D#*E#*F#

2 Vorera recta desde circular fins vorera
carrer 1

1,000 1,000 1,000 3,167 3,167 C#*D#*E#*F#

3 Vorera recta desde circular fins vorera
carrer 2

1,000 1,000 1,000 2,567 2,567 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,949

3 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Tanca de pàrquing estació Santa Rosa 1,000 1,000 1,000 87,498 87,498 C#*D#*E#*F#

2 Tram accés oest per passarel·la 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,498

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 PAVIMENT PLACETA TRIANGULAR
ACCÉS EST

2 Formigó existent 1,000 1,000 1,000 89,633 89,633 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 3

4 PAVIMENT ACCÉS OEST

5 Formigó existent ubicació fonamentació 1,000 1,000 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

6 Per rampeta 2,000 1,000 1,000 10,730 21,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,093

6 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una
amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb
un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

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

1 PAVIMENT PLACETA TRIANGULAR
ACCÉS EST

2 Formigó existent 1,000 1,000 1,000 353,340 353,340 C#*D#*E#*F#

4 PAVIMENT ACCÉS OEST

5 Formigó existent ubicació fonamentació 1,000 1,000 1,000 22,563 22,563 C#*D#*E#*F#

6 Tall de zona oest per rampa 1,000 1,000 1,000 122,112 122,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 498,015

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 02  ENDERROCS XARXA ELÈCTRICA

1 G2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Paviment pàrquing Estació 1,000 1,000 1,000 16,648 16,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,648

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Zona carrer Joan Maragall 1,000 1,000 1,000 9,692 9,692 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,692

3 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Zona vorera existent Joan Maragall 1,000 1,000 1,000 1,899 1,899 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,899

4 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

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

1 Zona vorera existent carrer Joan
Maragall

1,000 1,000 1,000 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,520

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 Tall total 1,000 1,000 1,000 18,751 18,751 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,751

6 FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una
amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb
un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

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

1 Paviment pàrquing Estació 1,000 1,000 1,000 16,648 16,648 C#*D#*E#*F#

3 Zona carrer Joan Maragall 1,000 1,000 1,000 9,692 9,692 C#*D#*E#*F#

5 Zona vorera existent Joan Maragall 1,000 1,000 1,000 1,899 1,899 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,239

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 03  MOVIMENTS DE TERRA GENÈRICS

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 ACCÉS OEST

2 Excavació fonamentació accés 1,000 4,750 4,750 2,000 45,125 C#*D#*E#*F#

4 ACCÉS EST

5 Excavació fonamentació escales 1,000 6,300 9,150 1,050 60,527 C#*D#*E#*F#

6 Excavació fonamentació 7 rampes 1,000 1,850 1,850 0,600 2,054 C#*D#*E#*F#

7 Excavació fonamentació 6 rampes 1,000 4,400 4,400 1,050 20,328 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonamentació 5 rampes 1,000 3,600 3,600 1,100 14,256 C#*D#*E#*F#

9 Excavació fonamentació 4 rampes 1,000 3,600 3,600 1,100 14,256 C#*D#*E#*F#

10 Excavació fonamentació 3 rampes 1,000 2,500 2,500 0,800 5,000 C#*D#*E#*F#

11 Excavació fonamentació 2 rampes 1,000 1,450 1,450 0,600 1,262 C#*D#*E#*F#

12 Excavació fonamentació 1 rampes 1,000 1,550 1,550 0,600 1,442 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 5

13 Excavació fonamentació inicial rampes 1,000 2,400 0,850 0,600 1,224 C#*D#*E#*F#

14 Excavació rasa enllumenat 1,000 5,883 1,520 0,700 6,260 C#*D#*E#*F#

15 Excavació rasa xarxa elèctrica 1,000 35,655 1,520 1,200 65,035 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,769

2 F2412033 m3 Transport de terres, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

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

1 ACCÉS OEST

2 Excavació fonamentació accés 1,000 4,750 4,750 2,000 45,125 C#*D#*E#*F#

4 ACCÉS EST

5 Excavació fonamentació escales 1,000 6,300 9,150 1,050 60,527 C#*D#*E#*F#

6 Excavació fonamentació 7 rampes 1,000 1,850 1,850 0,600 2,054 C#*D#*E#*F#

7 Excavació fonamentació 6 rampes 1,000 4,400 4,400 1,050 20,328 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonamentació 5 rampes 1,000 3,600 3,600 1,100 14,256 C#*D#*E#*F#

9 Excavació fonamentació 4 rampes 1,000 3,600 3,600 1,100 14,256 C#*D#*E#*F#

10 Excavació fonamentació 3 rampes 1,000 2,500 2,500 0,800 5,000 C#*D#*E#*F#

11 Excavació fonamentació 2 rampes 1,000 1,450 1,450 0,600 1,262 C#*D#*E#*F#

12 Excavació fonamentació 1 rampes 1,000 1,550 1,550 0,600 1,442 C#*D#*E#*F#

13 Excavació fonamentació inicial rampes 1,000 2,400 0,850 0,600 1,224 C#*D#*E#*F#

14 Excavació rasa enllumenat 1,000 5,883 1,520 0,700 6,260 C#*D#*E#*F#

15 Excavació rasa xarxa elèctrica 1,000 35,655 1,520 1,200 65,035 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,769

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 02  XARXA ELÈCTRICA
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓ

1 G9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 Vorera ja existent recol·locada 1,000 1,000 1,000 1,899 1,899 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,899

2 G96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 Carrer Joan Maragall 1,000 1,000 1,000 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,520

EUR



Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 6

3 G97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

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

1 Carrer Joan Maragall 1,000 1,000 1,000 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,520

4 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 Carrer i vorera 1,000 1,000 1,000 11,566 11,566 C#*D#*E#*F#

2 Pàrquing 1,000 1,000 1,000 15,648 15,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,214

5 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 Excavació rasa xarxa elèctrica 1,000 35,655 1,520 1,000 54,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,196

6 FG3C1102 m Senyalització platina de coure pintada de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima i
muntada superficialment

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

1 Senyalització conductes 1,000 1,000 1,000 35,655 35,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,655

7 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

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

1 Excavació rasa xarxa elèctrica 1,000 35,655 1,520 1,200 65,035 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,035

8 39411311 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T00 o similar format per paviment de mescla bituminosa en calent de 35
cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla
bituminosa contínua AC de 6 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC de 26 cm, amb base de tot-u
artificial sobre esplanada E3, secció del ferm 0031 segons la DGC 6.1-IC/2003

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

1 Carrer Joan Maragall 1,000 1,000 1,562 6,467 10,101 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,101

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 03  JARDINERIA
Titol 3 01  ARBRES EXTRETS

1 GR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 7

de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

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

1 Arbres placeta triangular accés est 1,000 1,000 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 GR6P5585 u Trasplantament dins de l'obra de palmàcia d'un estípit, de 3 a 5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 150x150x100 cm amb retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull

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

1 Palmera col·locada zona oest

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 03  JARDINERIA
Titol 3 02  ARBRES REPLANTATS

1 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

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

1 Pins traslladats dins d'obra 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 04  FONAMENTACIONS
Titol 3 01  ACCÉS OEST.PASSAREL·LA

1 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 Fonamentació accés oest 1,000 4,750 4,750 1,000 22,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,563

2 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Fonamentació accés oest 1,000 4,750 4,750 2,000 45,125 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 45,125

3 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Diàmetre 20 1,000 1,000 1,000 1.470,500 1.470,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.470,500

4 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

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

1 Fonamentació accés oest 1,000 4,750 4,750 1,000 22,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,563

5 G442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

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

1 Placa d'ancoratge accés oest 2,000 1,000 1,000 337,650 675,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,300

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 04  FONAMENTACIONS
Titol 3 02  ACCÉS EST.ESCALES

1 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 Excavació fonamentació escales 1,000 6,300 9,150 1,000 57,645 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,645

2 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Excavació fonamentació escales 1,000 6,300 9,150 1,050 60,527 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,527

3 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Diàmetre 16 1,000 1,000 1,000 2.154,750 2.154,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.154,750

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/05/14 Pàg.: 9

4 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

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

1 Excavació fonamentació escales 1,000 6,300 9,150 1,000 57,645 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,645

5 G442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

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

1 N15 1,000 1,000 1,000 158,760 158,760 C#*D#*E#*F#

2 N16 1,000 1,000 1,000 31,350 31,350 C#*D#*E#*F#

3 N17 1,000 1,000 1,000 31,350 31,350 C#*D#*E#*F#

4 N110. 1,000 1,000 1,000 35,180 35,180 C#*D#*E#*F#

5 N115 1,000 1,000 1,000 72,830 72,830 C#*D#*E#*F#

6 N120 1,000 1,000 1,000 201,760 201,760 C#*D#*E#*F#

7 N121 1,000 1,000 1,000 312,840 312,840 C#*D#*E#*F#

8 N122 1,000 1,000 1,000 21,530 21,530 C#*D#*E#*F#

9 N125 1,000 1,000 1,000 32,190 32,190 C#*D#*E#*F#

10 N126 1,000 1,000 1,000 31,150 31,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 928,940

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 04  FONAMENTACIONS
Titol 3 03  ACCÉS EST.RAMPES

1 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 Excavació fonamentació 7 rampes 1,000 1,850 1,850 1,000 3,423 C#*D#*E#*F#

2 Excavació fonamentació 6 rampes 1,000 4,400 4,400 1,000 19,360 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fonamentació 5 rampes 1,000 3,600 3,600 1,000 12,960 C#*D#*E#*F#

4 Excavació fonamentació 4 rampes 1,000 3,600 3,600 1,000 12,960 C#*D#*E#*F#

5 Excavació fonamentació 3 rampes 1,000 2,500 2,500 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#

6 Excavació fonamentació 2 rampes 1,000 1,450 1,450 1,000 2,103 C#*D#*E#*F#

7 Excavació fonamentació 1 rampes 1,000 1,550 1,550 1,000 2,403 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonamentació inicial rampes 1,000 2,400 0,850 1,000 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,499

2 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

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

EUR
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1 Excavació fonamentació 7 rampes 1,000 1,850 1,850 0,600 2,054 C#*D#*E#*F#

2 Excavació fonamentació 6 rampes 1,000 4,400 4,400 1,050 20,328 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fonamentació 5 rampes 1,000 3,600 3,600 1,100 14,256 C#*D#*E#*F#

4 Excavació fonamentació 4 rampes 1,000 3,600 3,600 1,100 14,256 C#*D#*E#*F#

5 Excavació fonamentació 3 rampes 1,000 2,500 2,500 0,800 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Excavació fonamentació 2 rampes 1,000 1,450 1,450 0,600 1,262 C#*D#*E#*F#

7 Excavació fonamentació 1 rampes 1,000 1,550 1,550 0,600 1,442 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonamentació inicial rampes 1,000 2,400 0,850 0,600 1,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,822

3 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

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

1 Diàmetre 12 1,000 1,000 1,000 164,310 164,310 C#*D#*E#*F#

2 Diàmetre 16 1,000 1,000 1,000 1.825,730 1.825,730 C#*D#*E#*F#

3 Diàmetre 12 de fonamentació inicial 1,000 1,000 1,000 46,640 46,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.036,680

4 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

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

1 Excavació fonamentació 7 rampes 1,000 1,850 1,850 1,000 3,423 C#*D#*E#*F#

2 Excavació fonamentació 6 rampes 1,000 4,400 4,400 1,000 19,360 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fonamentació 5 rampes 1,000 3,600 3,600 1,000 12,960 C#*D#*E#*F#

4 Excavació fonamentació 4 rampes 1,000 3,600 3,600 1,000 12,960 C#*D#*E#*F#

5 Excavació fonamentació 3 rampes 1,000 2,500 2,500 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#

6 Excavació fonamentació 2 rampes 1,000 1,450 1,450 1,000 2,103 C#*D#*E#*F#

7 Excavació fonamentació 1 rampes 1,000 1,550 1,550 1,000 2,403 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonamentació inicial rampes 1,000 2,400 0,850 1,000 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,499

5 G442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

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

1 N94 1,000 1,000 1,000 18,530 18,530 C#*D#*E#*F#

2 N95 1,000 1,000 1,000 75,510 75,510 C#*D#*E#*F#

3 N96 2,000 1,000 1,000 153,550 307,100 C#*D#*E#*F#

4 N100 1,000 1,000 1,000 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#

5 N97 1,000 1,000 1,000 81,580 81,580 C#*D#*E#*F#

6 N98 1,000 1,000 1,000 248,650 248,650 C#*D#*E#*F#

7 N99 1,000 1,000 1,000 38,860 38,860 C#*D#*E#*F#

8 N1 1,000 1,000 1,000 38,860 38,860 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 N3

TOTAL AMIDAMENT 833,790

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  PASSAREL·LA
Capítol (1) 01  ESTRUCTURA

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

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

1 L65X65X7 1,000 1,000 1,000 143,230 143,230 C#*D#*E#*F#

2 L60X60X6 1,000 1,000 1,000 623,920 623,920 C#*D#*E#*F#

3 L100X100X10 1,000 1,000 1,000 1.736,060 1.736,060 C#*D#*E#*F#

4 L110X110X10 1,000 1,000 1,000 174,510 174,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.677,720

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 IPE 220 1,000 1,000 1,000 157,310 157,310 C#*D#*E#*F#

2 IPE 450 1,000 1,000 1,000 2.559,410 2.559,410 C#*D#*E#*F#

3 IPE 500 1,000 1,000 1,000 546,360 546,360 C#*D#*E#*F#

4 IPE 300 1,000 1,000 1,000 569,560 569,560 C#*D#*E#*F#

5 IPE 270 1,000 1,000 1,000 480,040 480,040 C#*D#*E#*F#

6 IPE 240 1,000 1,000 1,000 920,810 920,810 C#*D#*E#*F#

7 IPE 360 1,000 1,000 1,000 171,210 171,210 C#*D#*E#*F#

8 IPE 330 1,000 1,000 1,000 147,420 147,420 C#*D#*E#*F#

9 HE 240M 1,000 1,000 1,000 6.026,200 6.026,200 C#*D#*E#*F#

10 HE 200M 1,000 1,000 1,000 23.766,690 23.766,690 C#*D#*E#*F#

11 HE 800M 1,000 1,000 1,000 30.085,060 30.085,060 C#*D#*E#*F#

12 HE 600X337 1,000 1,000 1,000 37.533,110 37.533,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102.963,180

3 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

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

1 Capa de pintura vermella 1,000 1,000 1,000 1.171,537 1.171,537 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.171,537
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Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  PASSAREL·LA
Capítol (1) 02  ACABATS

1 GB121EAM m Barana d'acer soldada a 140cm d'alçària, de 50mm de diàmetre i 10mm d'espessor

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

1 Analogia barana emprada 2,000 1,000 1,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

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

1 analogia Paviment Haircol 59 1,000 1,000 60,000 3,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 E54AA15G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 1,2 mm
de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, recolzada
a 3m i amb 67 dm3 per m2. Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris

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

1 Paviment 1,000 1,000 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

4 KB321A0E m2 Reixa formada per malla d'acer galvanitzat romboidal teixit amb filferro, formant quadrats de costat 50mm.
Segons escala de parís 50/18. Filferro de diàmetre 3,4mm

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

1 Reixa de seguretat 2,000 1,000 1,000 205,665 411,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 411,330

5 G9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 Paviment 1,000 1,000 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

6 GB121CAM m Barana d'acer 130, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 90 cm i brèndoles cada 15 cm, de 130 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 Rampita de inicio 2,000 1,000 1,000 10,730 21,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,460
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Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  PASSAREL·LA
Capítol (1) 03  COL·LOCACIÓ

1 GPGRA dia Grua de 70 tonelades mòbil proporcionada per empresa Rayo Amarillo o similar, de 18,4metres de radi, 20,8m
d'altura i 26.1metres de prolongació, amb una angularitat màxima de 43º. Ocupació necessària de 12,5x12,5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESCALES
Capítol (1) 01  ESTRUCTURA

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

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

1 LDL 300X156.3X10 1,000 1,000 1,000 2.017,310 2.017,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.017,310

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 IPE 100 1,000 1,000 1,000 48,510 48,510 C#*D#*E#*F#

2 IPE 240 1,000 1,000 1,000 1.538,800 1.538,800 C#*D#*E#*F#

3 HE 400A 1,000 1,000 1,000 1.297,160 1.297,160 C#*D#*E#*F#

4 HE 300A 1,000 1,000 1,000 132,470 132,470 C#*D#*E#*F#

5 HE 240 M 1,000 1,000 1,000 6.771,190 6.771,190 C#*D#*E#*F#

6 HE 320 M 1,000 1,000 1,000 5.510,700 5.510,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.298,830

3 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

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

1 Capa de pintura vermella 1,000 1,000 1,000 233,190 233,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,190

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESCALES

EUR
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Capítol (1) 02  ACABATS

1 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

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

1 Paviment Haircol 59 replà doble 3,000 1,000 1,500 2,400 10,800 C#*D#*E#*F#

2 Paviment Haircol 59 4t. replà 1,000 1,000 1,560 3,140 4,898 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,698

2 E54AA15G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 1,2 mm
de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, recolzada
a 3m i amb 67 dm3 per m2. Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris

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

1 Paviment Haircol 59 zona unió 1,000 1,000 1,560 3,140 4,898 C#*D#*E#*F#

2 4rt. replà 1,000 1,000 1,200 1,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,698

3 E54AA19G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,75
mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa,
recolzada a 3m i amb 67 dm3 per m2.Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris

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

1 Replans tipus 3,000 1,000 2,400 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

4 G9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 Paviment Haircol 59 replà doble 3,000 1,000 1,500 2,400 10,800 C#*D#*E#*F#

2 Paviment Haircol 59 4t. replà 1,000 1,000 1,560 3,140 4,898 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,698

5 GB121NAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 tram replans 3,000 1,000 1,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#

2 zona d'unió 1,000 1,000 1,000 5,840 5,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,040

6 GB121CAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 85 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

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

EUR
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1 Trams escales 4,000 2,000 1,000 4,060 32,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,480

7 E5452296 m2 Xapa metàl·lica llagrmiada d'acer S275JR en planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 Escales 4,000 12,000 0,300 1,200 17,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 03  RAMPES
Capítol (1) 01  ESTRUCTURA

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

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

1 L120x120x13 1,000 1,000 1,000 1.196,530 1.196,530 C#*D#*E#*F#

2 L25x25x4 1,000 1,000 1,000 167,170 167,170 C#*D#*E#*F#

3 L30X30X4 1,000 1,000 1,000 23,030 23,030 C#*D#*E#*F#

4 L50X50X6 1,000 1,000 1,000 57,710 57,710 C#*D#*E#*F#

5 L100X100X10 1,000 1,000 1,000 194,800 194,800 C#*D#*E#*F#

6 L150X150X10 1,000 1,000 1,000 148,720 148,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.787,960

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

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

1 IPE 100 1,000 1,000 1,000 327,440 327,440 C#*D#*E#*F#

2 IPE 140 1,000 1,000 1,000 96,540 96,540 C#*D#*E#*F#

3 IPE 300 1,000 1,000 1,000 63,350 63,350 C#*D#*E#*F#

4 IPE 120 1,000 1,000 1,000 46,620 46,620 C#*D#*E#*F#

5 IPE 200 1,000 1,000 1,000 167,140 167,140 C#*D#*E#*F#

6 IPE 450 1,000 1,000 1,000 348,950 348,950 C#*D#*E#*F#

7 IPE 240 1,000 1,000 1,000 781,300 781,300 C#*D#*E#*F#

8 HE 340 M 1,000 1,000 1,000 52.249,050 52.249,050 C#*D#*E#*F#

9 HE 120 M 1,000 1,000 1,000 55,250 55,250 C#*D#*E#*F#

10 HE 260 M 1,000 1,000 1,000 499,920 499,920 C#*D#*E#*F#

11 HE 280 M 1,000 1,000 1,000 1.614,050 1.614,050 C#*D#*E#*F#

EUR
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12 HE 140 M 1,000 1,000 1,000 125,280 125,280 C#*D#*E#*F#

13 HE 220 M 1,000 1,000 1,000 771,700 771,700 C#*D#*E#*F#

14 HE 360 M 1,000 1,000 1,000 1.416,460 1.416,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58.563,050

3 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

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

1 Capa de pintura vermella 1,000 1,000 1,000 564,353 564,353 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 564,353

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 03  RAMPES
Capítol (1) 02  ACABATS

1 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

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

1 analogia Paviment Haircol 59 1,000 1,000 1,000 158,059 158,059 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,059

2 E54AA15G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 1,2 mm
de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, recolzada
a 3m i amb 67 dm3 per m2. Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris

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

1 Paviment 1,000 1,000 1,000 158,059 158,059 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,059

3 KB321A0E m2 Reixa formada per malla d'acer galvanitzat romboidal teixit amb filferro, formant quadrats de costat 50mm.
Segons escala de parís 50/18. Filferro de diàmetre 3,4mm

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

1 Reixa de seguretat 1,000 1,000 1,000 51,551 51,551 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,551

4 GB121CAM m Barana d'acer 130, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 90 cm i brèndoles cada 15 cm, de 130 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 Exterior 1,000 1,000 1,000 108,242 108,242 C#*D#*E#*F#

2 Interior 1,000 1,000 1,000 102,527 102,527 C#*D#*E#*F#

3 Rampeta inicial 2,000 1,000 1,000 5,940 11,880 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 222,649

5 G9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 Paviment 1,000 1,000 1,000 158,059 158,059 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,059

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  PASSAREL·LA

1 FHN747E1 u Llumenera col·locada simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 117 W, de
preu econòmic, Shanghai Yaming Lighting Co.,Ltd ZQ108a-N100b/tc Tunnel Fixtur.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 GD5A1205 m Col·locació drenatge amb tub de PVC de D=110 mm

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

1 Petits tubs PVC drenatge 6,000 2,000 1,000 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I
i muntada superficialment

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

1 Recorregut des de anterior a actual 13,000 1,000 1,000 7,200 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  ACCÉS EST. ESCALES

1 FHN95D21 u Llumenera col·locada simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada llum de 82.4 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport. Shanghai Yaming Lighting Co.,Ltd
ZY401GZ-TD70/tc Flood lighting Fixture

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 GD5A1205 m Col·locació drenatge amb tub de PVC de D=110 mm

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

1 Drenatge 4t replà 1,000 1,000 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#

2 Drenatge zona d'unió 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Drenatge 3r replà 1,000 1,000 1,000 9,230 9,230 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Drenatge 2n replà 1,000 1,000 1,000 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#

5 Drenatge 1er replà 1,000 1,000 1,000 1,880 1,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,050

3 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I
i muntada superficialment

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

1 Des de 4t replà fins inici (4 trams) 1,000 1,000 1,000 37,737 37,737 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,737

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  ACCÉS EST. RAMPES

1 FHN95D21 u Llumenera col·locada simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada llum de 82.4 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport. Shanghai Yaming Lighting Co.,Ltd
ZY401GZ-TD70/tc Flood lighting Fixture

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I
i muntada superficialment

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

1 Des de zona d'unió fins unió amb
enllumenat existent

1,000 1,000 1,000 111,891 111,891 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,891

3 GD5A1205 m Col·locació drenatge amb tub de PVC de D=110 mm

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

1 Pila 7 1,000 1,000 1,000 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#

2 Pila 6 1,000 1,000 1,000 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#

3 Pila 5 1,000 1,000 1,000 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#

4 Pila 4 1,000 1,000 1,000 3,820 3,820 C#*D#*E#*F#

5 Pila 3 1,000 1,000 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

6 Pila 2 1,000 1,000 1,000 1,980 1,980 C#*D#*E#*F#

7 Pila 1 1,000 1,000 1,000 1,060 1,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,740

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  PLACETA TRIANGULAR

EUR
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1 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 Excavació rasa enllumenat 1,000 5,883 1,520 1,000 8,942 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,942

2 FG3C1102 m Senyalització platina de coure pintada de 24 mm2 de secció (12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima i
muntada superficialment

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

1 Senyalització de conductes 1,000 1,000 1,000 5,883 5,883 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,883

3 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

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

1 Excavació rasa enllumenat 1,000 5,883 1,520 0,700 6,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,260

4 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I
i muntada superficialment

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

1 Petita conducció unió a enllumenat
existent

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 07  MOBILIARI URBÀ

1 GQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

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

1 Col·locació d'una nova paperera 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ213112 u Col·locació paperera

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

1 Recol·locació de paperera treta
anteriorment

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

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

EUR
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1 Bancs recol·locats 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 08  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
Titol 3 01  ACCÉS OEST

1 G9GL3043 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

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

1 Enràs amb paviment 1,000 1,000 245,290 0,150 36,794 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,794

2 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Pujada per accés passarel·la 1,000 1,000 122,112 0,429 52,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,386

3 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 Zona accés oest 1,000 1,000 1,000 122,112 122,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,112

4 E929U002 m2 Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

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

1 Zona accés oest 1,000 1,000 122,112 1,000 122,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,112

5 EE8999 m2 Planxa d'acer metàl·lica de 10mm d'espessor

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

1 Planxa de sustenció 1,000 1,000 1,000 2,187 2,187 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,187

6 EG631156IIR0 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu mitjàref. 18524 + ref. 22724-DM de BJC , encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611

EUR
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Capítol 08  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
Titol 3 02  ACCÉS EST

1 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 Tota zona placeta triangular 1,000 1,000 1,000 781,031 781,031 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 781,031

2 G9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

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

1 Placeta triangular total 1,000 1,000 1,000 781,031 781,031 C#*D#*E#*F#

2 Excepció de zona interior sorrenca -1 1,000 1,000 122,361 -122,361 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,670

3 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 Placeta triangular total 1,000 1,000 1,000 781,031 781,031 C#*D#*E#*F#

2 Excepció de zona interior sorrenca -1 1,000 1,000 122,361 -122,361 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,670

4 G9GL1033 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

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

1 Placeta triangular total 1,000 1,000 0,150 781,031 117,155 C#*D#*E#*F#

2 Excepció de zona interior sorrenca -1 1,000 0,150 122,361 -18,35415 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,801

5 E923U002 m2 Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

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

1 Placeta triangular total 1,000 1,000 1,000 781,031 781,031 C#*D#*E#*F#

2 Excepció de zona interior sorrenca -1 1,000 1,000 122,361 -122,361 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,670

6 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Placeta triangular total 1,000 1,000 0,550 781,031 429,567 C#*D#*E#*F#

2 Excepció de zona interior sorrenca -1 1,000 0,550 122,361 -67,29855 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 pujada per rampa 1,000 1,000 7,043 0,237 1,669 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,937

7 EE8999 m2 Planxa d'acer metàl·lica de 10mm d'espessor

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

1 Sustentació 1,000 1,000 1,000 0,452 0,452 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,452

8 EG631156IIR0 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu mitjàref. 18524 + ref. 22724-DM de BJC , encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-6611
Capítol 09  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 KESS14 u Partida Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NIVELL 4: Capítol (1) %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.05.01.01  ESTRUCTURA 32,62

Capítol (1) 01.05.01.02  ACABATS 5,54

Capítol (1) 01.05.01.03  COL·LOCACIÓ 4,40

Titol 3 01.05.01  PASSAREL·LA 42,56

Capítol (1) 01.05.02.01  ESTRUCTURA 5,51

Capítol (1) 01.05.02.02  ACABATS 1,02

Titol 3 01.05.02  ESCALES 6,53

Capítol (1) 01.05.03.01  ESTRUCTURA 18,21

Capítol (1) 01.05.03.02  ACABATS 7,20

Titol 3 01.05.03  RAMPES 25,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74,51

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

NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS GENERALS 0,61

Titol 3 01.01.02  ENDERROCS XARXA ELÈCTRICA 0,03

Titol 3 01.01.03  MOVIMENTS DE TERRA GENÈRICS 0,58

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1,22

Titol 3 01.02.01  PAVIMENTACIÓ 0,56

Capítol 01.02  XARXA ELÈCTRICA 0,56

Titol 3 01.03.01  Arbres extrets 0,38

Titol 3 01.03.02  Arbres replantats 0,15

Capítol 01.03  JARDINERIA 0,53

Titol 3 01.04.01  ACCÉS OEST.PASSAREL·LA 1,27

Titol 3 01.04.02  ACCÉS EST.ESCALES 1,89

Titol 3 01.04.03  ACCÉS EST.RAMPES 1,84

Capítol 01.04  FONAMENTACIONS 4,99

Titol 3 01.05.01  PASSAREL·LA 42,56

Titol 3 01.05.02  ESCALES 6,53

Titol 3 01.05.03  RAMPES 25,42

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 74,51

Titol 3 01.06.01  PASSAREL·LA 0,74

Titol 3 01.06.02  ACCÉS EST. ESCALES 0,32

Titol 3 01.06.03  ACCÉS EST. RAMPES 1,01

Titol 3 01.06.04  PLACETA TRIANGULAR 0,05

Capítol 01.06  SERVEIS AFECTATS 2,13

Titol 3 01.08.01  ACCÉS OEST 1,04

Titol 3 01.08.02  ACCÉS EST 9,57

Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ I ACABATS 10,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
94,55

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

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

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1,22

Capítol 01.02  XARXA ELÈCTRICA 0,56

euros
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Capítol 01.03  JARDINERIA 0,53

Capítol 01.04  FONAMENTACIONS 4,99

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 74,51

Capítol 01.06  SERVEIS AFECTATS 2,13

Capítol 01.07  MOBILIARI URBÀ 0,34

Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ I ACABATS 10,60

Capítol 01.09  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 5,12

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-6611 100,00

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

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

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

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-6611 100,00

100,00

euros
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Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:16/05/14 41Data:

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 ENDERROCS GENERALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 27)

498,0154,97 2.475,13

2 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 25)

28,9491,15 33,29

3 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 53)

91,4986,30 576,44

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 13)

1,0004,12 4,12

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 30)

130,0933,39 441,02

6 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 12)

3,00014,63 43,89

7 FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de
potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i
un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa (P - 23)

498,0150,04 19,92

TITOL 3TOTAL 01.01.01 3.593,81

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 ENDERROCS XARXA ELÈCTRICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 27)

16,6484,97 82,74

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 29)

9,6924,11 39,83

3 G2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 28)

1,8991,47 2,79

4 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 26)

1,5204,41 6,70

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 30)

18,7513,39 63,57

6 FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de
potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i
un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa (P - 23)

28,2390,04 1,13

TITOL 3TOTAL 01.01.02 196,76

EUR
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OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRA GENÈRICS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 31)

236,76913,01 3.080,36

2 F2412033 m3 Transport de terres, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
(P - 14)

236,7691,49 352,79

TITOL 3TOTAL 01.01.03 3.433,15

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA02

TITOL 3 PAVIMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 39)

1,89928,01 53,19

2 G96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 37)

1,52023,74 36,08

3 G97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7
cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 38)

1,52020,69 31,45

4 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

27,21414,14 384,81

5 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 32)

54,1968,77 475,30

6 FG3C1102 m Senyalització platina de coure pintada de 24 mm2 de secció
(12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima i muntada
superficialment (P - 18)

35,6553,90 139,05

7 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 54)

65,03525,26 1.642,78

8 39411311 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T00 o similar format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 35 cm, amb capa de
trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa
intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 6 cm, capa
base de mescla bituminosa contínua AC de 26 cm, amb base de
tot-u artificial sobre esplanada E3, secció del ferm 0031 segons
la DGC 6.1-IC/2003 (P - 1)

10,10154,16 547,07

TITOL 3TOTAL 01.02.01 3.309,73

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL JARDINERIA03

TITOL 3 ARBRES EXTRETS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR6P1466 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de 7,000321,20 2.248,40

EUR
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perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua
en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P
- 51)

2 GR6P5585 u Trasplantament dins de l'obra de palmàcia d'un estípit, de 3 a 5
m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i
protegir l'ull (P - 52)

0,000560,34 0,00

TITOL 3TOTAL 01.03.01 2.248,40

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL JARDINERIA03

TITOL 3 ARBRES REPLANTATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 24)

3,000300,16 900,48

TITOL 3TOTAL 01.03.02 900,48

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL FONAMENTACIONS04

TITOL 3 ACCÉS OEST.PASSAREL·LA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

22,56314,14 319,04

2 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 15)

45,12573,83 3.331,58

3 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 16)

1.470,5001,11 1.632,26

4 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 33) 22,56317,60 397,11

5 G442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 35)

675,3002,66 1.796,30

TITOL 3TOTAL 01.04.01 7.476,29

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

EUR
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CAPÍTOL FONAMENTACIONS04

TITOL 3 ACCÉS EST.ESCALES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

57,64514,14 815,10

2 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 15)

60,52773,83 4.468,71

3 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 16)

2.154,7501,11 2.391,77

4 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 33) 57,64517,60 1.014,55

5 G442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 35)

928,9402,66 2.470,98

TITOL 3TOTAL 01.04.02 11.161,11

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL FONAMENTACIONS04

TITOL 3 ACCÉS EST.RAMPES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

61,49914,14 869,60

2 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 15)

59,82273,83 4.416,66

3 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 16)

2.036,6801,11 2.260,71

4 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 33) 61,49917,60 1.082,38

5 G442512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 35)

833,7902,66 2.217,88

TITOL 3TOTAL 01.04.03 10.847,23

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 PASSAREL·LA01

CAPÍTOL (1) ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

2.677,7201,53 4.096,91

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 2)

102.963,1801,56 160.622,56

EUR
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3 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 7)

1.171,53723,81 27.894,30

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.01.01 192.613,77

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 PASSAREL·LA01

CAPÍTOL (1) ACABATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB121EAM m Barana d'acer soldada a 140cm d'alçària, de 50mm de diàmetre i
10mm d'espessor (P - 45)

120,00045,27 5.432,40

2 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de
gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 36)

180,00040,72 7.329,60

3 E54AA15G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització
amb una làmina bituminosa, recolzada a 3m i amb 67 dm3 per
m2. Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris (P - 5)

180,00037,26 6.706,80

4 KB321A0E m2 Reixa formada per malla d'acer galvanitzat romboidal teixit amb
filferro, formant quadrats de costat 50mm. Segons escala de
parís 50/18. Filferro de diàmetre 3,4mm (P - 55)

411,33024,22 9.962,41

5 G9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 42)

180,0002,93 527,40

6 GB121CAM m Barana d'acer 130, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 90 cm i brèndoles cada 15 cm, de 130 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
44)

21,460128,01 2.747,09

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.01.02 32.705,70

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 PASSAREL·LA01

CAPÍTOL (1) COL·LOCACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GPGRA dia Grua de 70 tonelades mòbil proporcionada per empresa Rayo
Amarillo o similar, de 18,4metres de radi, 20,8m d'altura i
26.1metres de prolongació, amb una angularitat màxima de 43º.
Ocupació necessària de 12,5x12,5 (P - 49)

2,00013.000,00 26.000,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.01.03 26.000,00

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 ESCALES02

CAPÍTOL (1) ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

2.017,3101,53 3.086,48

EUR
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2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 2)

15.298,8301,56 23.866,17

3 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 7)

233,19023,81 5.552,25

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.02.01 32.504,90

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 ESCALES02

CAPÍTOL (1) ACABATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de
gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 36)

15,69840,72 639,22

2 E54AA15G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització
amb una làmina bituminosa, recolzada a 3m i amb 67 dm3 per
m2. Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris (P - 5)

6,69837,26 249,57

3 E54AA19G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització
amb una làmina bituminosa, recolzada a 3m i amb 67 dm3 per
m2.Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris
 (P - 6)

8,64034,82 300,84

4 G9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 42)

15,6982,93 46,00

5 GB121NAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella (P - 46)

19,04092,50 1.761,20

6 GB121CAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 85 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter (P - 43)

32,48086,47 2.808,55

7 E5452296 m2 Xapa metàl·lica llagrmiada d'acer S275JR en planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 4)

17,28012,90 222,91

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.02.02 6.028,29

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 RAMPES03

CAPÍTOL (1) ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

1.787,9601,53 2.735,58

EUR
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2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 2)

58.563,0501,56 91.358,36

3 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 7)

564,35323,81 13.437,24

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.03.01 107.531,18

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 RAMPES03

CAPÍTOL (1) ACABATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de
gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 36)

158,05940,72 6.436,16

2 E54AA15G m2 Placa prefabricada Haricol 59 de 59 mm de gruix, formada per
una planxa grecada d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització
amb una làmina bituminosa, recolzada a 3m i amb 67 dm3 per
m2. Amb connectors per a malla electrosoldada. Remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris (P - 5)

158,05937,26 5.889,28

3 KB321A0E m2 Reixa formada per malla d'acer galvanitzat romboidal teixit amb
filferro, formant quadrats de costat 50mm. Segons escala de
parís 50/18. Filferro de diàmetre 3,4mm (P - 55)

51,55124,22 1.248,57

4 GB121CAM m Barana d'acer 130, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 90 cm i brèndoles cada 15 cm, de 130 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
44)

222,649128,01 28.501,30

5 G9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 42)

158,0592,93 463,11

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.03.02 42.538,42

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06

TITOL 3 PASSAREL·LA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN747E1 u Llumenera col·locada simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada de vapor de mercuri de 117 W, de preu econòmic,
Shanghai Yaming Lighting Co.,Ltd ZQ108a-N100b/tc Tunnel
Fixtur. (P - 19)

14,000115,59 1.618,26

2 GD5A1205 m Col·locació drenatge amb tub de PVC de D=110 mm (P - 47) 1,2007,82 9,38

3 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar
més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I i muntada
superficialment (P - 48)

93,60029,55 2.765,88

TITOL 3TOTAL 01.06.01 4.393,52

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06

TITOL 3 ACCÉS EST. ESCALES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR



Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:16/05/14 48Data:

1 FHN95D21 u Llumenera col·locada simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada llum de 82.4 W, de preu superior, amb
bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport.
Shanghai Yaming Lighting Co.,Ltd ZY401GZ-TD70/tc Flood
lighting Fixture (P - 20)

5,00099,01 495,05

2 GD5A1205 m Col·locació drenatge amb tub de PVC de D=110 mm (P - 47) 32,0507,82 250,63

3 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar
més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I i muntada
superficialment (P - 48)

37,73729,55 1.115,13

TITOL 3TOTAL 01.06.02 1.860,81

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06

TITOL 3 ACCÉS EST. RAMPES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN95D21 u Llumenera col·locada simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada llum de 82.4 W, de preu superior, amb
bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport.
Shanghai Yaming Lighting Co.,Ltd ZY401GZ-TD70/tc Flood
lighting Fixture (P - 20)

25,00099,01 2.475,25

2 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar
més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I i muntada
superficialment (P - 48)

111,89129,55 3.306,38

3 GD5A1205 m Col·locació drenatge amb tub de PVC de D=110 mm (P - 47) 26,7407,82 209,11

TITOL 3TOTAL 01.06.03 5.990,74

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06

TITOL 3 PLACETA TRIANGULAR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 32)

8,9428,77 78,42

2 FG3C1102 m Senyalització platina de coure pintada de 24 mm2 de secció
(12x2 mm), per a 105 A d'intensitat màxima i muntada
superficialment (P - 18)

5,8833,90 22,94

3 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 54)

6,26025,26 158,13

4 GG3F4931 m Canalització enllumenat conductora de coure de 63 A, tripolar
més terra, per a enllumenat, de tipus constructiu I i muntada
superficialment (P - 48)

2,00029,55 59,10

TITOL 3TOTAL 01.06.04 318,59

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60
l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 50)

1,000190,14 190,14

2 FQ213112 u Col·locació paperera (P - 22) 1,00031,72 31,72

EUR



Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:16/05/14 49Data:

3 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 21)

6,000294,68 1.768,08

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.989,94

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS08

TITOL 3 ACCÉS OEST01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GL3043 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de
camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols
de quars color (P - 41)

36,79490,05 3.313,30

2 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 17)

52,38619,22 1.006,86

3 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 32)

122,1128,77 1.070,92

4 E929U002 m2 Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P -
9)

122,1125,74 700,92

5 EE8999 m2 Planxa d'acer metàl·lica de 10mm d'espessor (P - 10) 2,1879,77 21,37

6 EG631156IIR0 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjàref.
18524 + ref. 22724-DM de BJC , encastada (P - 11)

1,00014,48 14,48

TITOL 3TOTAL 01.08.01 6.127,85

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS08

TITOL 3 ACCÉS EST02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 32)

781,0318,77 6.849,64

2 G9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 39)

658,67028,01 18.449,35

3 G3Z113R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

658,67014,14 9.313,59

4 G9GL1033 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc (P - 40)

98,801112,11 11.076,58

5 E923U002 m2 Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P -
8)

658,6705,74 3.780,77

6 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 17)

363,93719,22 6.994,87

EUR



Projecte constructiu d´una passarel·la al terme municipal de Mollet del Vallès

PRESSUPOST Pàg.:16/05/14 50Data:

7 EE8999 m2 Planxa d'acer metàl·lica de 10mm d'espessor (P - 10) 0,4529,77 4,42

8 EG631156IIR0 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjàref.
18524 + ref. 22724-DM de BJC , encastada (P - 11)

1,00014,48 14,48

TITOL 3TOTAL 01.08.02 56.483,70

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-661101

CAPÍTOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KESS14 u Partida Estudi de seguretat i salut (P - 0) 1,00030.203,90 30.203,90

CAPÍTOLTOTAL 01.09 30.203,90

EUR
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NIVELL 4: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.05.01.01  ESTRUCTURA 192.613,77

Capítol (1) 01.05.01.02  ACABATS 32.705,70

Capítol (1) 01.05.01.03  COL·LOCACIÓ 26.000,00

Titol 3 01.05.01  PASSAREL·LA 251.319,47

Capítol (1) 01.05.02.01  ESTRUCTURA 32.504,90

Capítol (1) 01.05.02.02  ACABATS 6.028,29

Titol 3 01.05.02  ESCALES 38.533,19

Capítol (1) 01.05.03.01  ESTRUCTURA 107.531,18

Capítol (1) 01.05.03.02  ACABATS 42.538,42

Titol 3 01.05.03  RAMPES 150.069,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
439.922,26

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

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

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS GENERALS 3.593,81

Titol 3 01.01.02  ENDERROCS XARXA ELÈCTRICA 196,76

Titol 3 01.01.03  MOVIMENTS DE TERRA GENÈRICS 3.433,15

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 7.223,72

Titol 3 01.02.01  PAVIMENTACIÓ 3.309,73

Capítol 01.02  XARXA ELÈCTRICA 3.309,73

Titol 3 01.03.01  Arbres extrets 2.248,40

Titol 3 01.03.02  Arbres replantats 900,48

Capítol 01.03  JARDINERIA 3.148,88

Titol 3 01.04.01  ACCÉS OEST.PASSAREL·LA 7.476,29

Titol 3 01.04.02  ACCÉS EST.ESCALES 11.161,11

Titol 3 01.04.03  ACCÉS EST.RAMPES 10.847,23

Capítol 01.04  FONAMENTACIONS 29.484,63

Titol 3 01.05.01  PASSAREL·LA 251.319,47

Titol 3 01.05.02  ESCALES 38.533,19

Titol 3 01.05.03  RAMPES 150.069,60

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 439.922,26

Titol 3 01.06.01  PASSAREL·LA 4.393,52

Titol 3 01.06.02  ACCÉS EST. ESCALES 1.860,81

Titol 3 01.06.03  ACCÉS EST. RAMPES 5.990,74

Titol 3 01.06.04  PLACETA TRIANGULAR 318,59

Capítol 01.06  SERVEIS AFECTATS 12.563,66

Titol 3 01.08.01  ACCÉS OEST 6.127,85

Titol 3 01.08.02  ACCÉS EST 56.483,70

Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ I ACABATS 62.611,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
558.264,43

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

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

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 7.223,72

Capítol 01.02  XARXA ELÈCTRICA 3.309,73

euros
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Capítol 01.03  JARDINERIA 3.148,88

Capítol 01.04  FONAMENTACIONS 29.484,63

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 439.922,26

Capítol 01.06  SERVEIS AFECTATS 12.563,66

Capítol 01.07  MOBILIARI URBÀ 1.989,94

Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ I ACABATS 62.611,55

Capítol 01.09  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 30.203,90

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-6611 590.458,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
590.458,27

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

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

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-6611 590.458,27

590.458,27

euros
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