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PREUPUESTO DE PASARELA

MEDICIONES Pág.:12/05/15 1Fecha:

PRESUPUESTO  1OBRA 01
DEMOLICIONESCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió1 G2135223

MEDICIÓN  DIRECTA 15,500

PRESUPUESTO  1OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223Q11

MEDICIÓN  DIRECTA 130,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228L10F

MEDICIÓN  DIRECTA 164,840

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

3 G2R35035

MEDICIÓN  DIRECTA 130,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4 G2R24200

MEDICIÓN  DIRECTA 130,000

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó
HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment

5 G3E57A6K

MEDICIÓN  DIRECTA 366,530

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO1TÍTULO 3 31
CIMENTACIÓN PROFUNDATÍTULO 4 31

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 G3EB4200

MEDICIÓN  DIRECTA 4.751,640

EUR
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MEDICIONES Pág.:12/05/15 2Fecha:

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó
HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment

2 G3E57A6E

MEDICIÓN  DIRECTA 114,540

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO1TÍTULO 3 31
ENCEPADOTÍTULO 4 32

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a enceps, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1 G3F538H1

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3FB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 3.856,020

m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps3 G3FD2000

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

4 G3Z152T1

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO1TÍTULO 3 31
MUROTÍTULO 4 33

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 G45F1AH4

MEDICIÓN  DIRECTA 103,590

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4BF3201

MEDICIÓN  DIRECTA 7.855,580

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m

3 G4DF4107

EUR
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MEDICIONES Pág.:12/05/15 3Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 144,720

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO1TÍTULO 3 31
DRENAJETÍTULO 4 34

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren1 GD5A1705

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie ROOFTEX de TEXSA ,
col·locat sense adherir

2 G7B37A90I5US

MEDICIÓN  DIRECTA 55,280

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO 2TÍTULO 3 32
CIMENTACIÓN PROFUNDATÍTULO 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó
HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment

1 G3E57A6E

MEDICIÓN  DIRECTA 110,640

kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3EB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 4.583,880

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO 2TÍTULO 3 32
MUROTÍTULO 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 G45F1AH4

MEDICIÓN  DIRECTA 163,510

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4BF3201

MEDICIÓN  DIRECTA 12.446,580

EUR
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m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m

3 G4DF4107

MEDICIÓN  DIRECTA 283,080

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO 2TÍTULO 3 32
ENCEPADOTÍTULO 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1 G3F517G1

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3FB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 3.856,020

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps3 G3FD1000

MEDICIÓN  DIRECTA 26,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

4 G3Z152P1

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRIBOSCAPÍTULO 03
ESTRIBO 2TÍTULO 3 32
DRENAJETÍTULO 4 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie ROOFTEX de TEXSA ,
col·locat sense adherir

1 G7B37A90I5US

MEDICIÓN  DIRECTA 80,640

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren2 GD5A1705

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
PILASCAPÍTULO 04
PILA1TÍTULO 3 40
CIMENTACIÓN PROFUNDATÍTULO 4 01

EUR
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó
HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment

1 G3E57A5E

MEDICIÓN  DIRECTA 70,680

kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3EB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 2.934,280

PRESUPUESTO  1OBRA 01
PILASCAPÍTULO 04
PILA1TÍTULO 3 40
ENCEPADOTÍTULO 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1 G3F51BG1

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3FB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 3.350,000

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps3 G3FD1000

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

4 G3Z152T1

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
PILASCAPÍTULO 04
PILA1TÍTULO 3 40
PILARTÍTULO 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

1 G4515AG3

MEDICIÓN  DIRECTA 27,750

EUR
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kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4B13200

MEDICIÓN  DIRECTA 1.374,480

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 10 m

3 G4D12107

MEDICIÓN  DIRECTA 74,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
PILASCAPÍTULO 04
PILA2TÍTULO 3 42
CIMENTACIÓN PROFUNDATÍTULO 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó
HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment

1 G3E57A5E

MEDICIÓN  DIRECTA 70,720

kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3EB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 2.946,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
PILASCAPÍTULO 04
PILA2TÍTULO 3 42
ENCEPADOTÍTULO 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1 G3F51BG1

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3FB3200

MEDICIÓN  DIRECTA 3.350,000

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps3 G3FD1000

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

4 G3Z152T1

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
PILASCAPÍTULO 04
PILA2TÍTULO 3 42
PILARTÍTULO 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

1 G4515AG3

MEDICIÓN  DIRECTA 31,740

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4B13200

MEDICIÓN  DIRECTA 1.508,520

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 10 m

3 G4D12107

MEDICIÓN  DIRECTA 84,640

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRUCTURA METÁLICACAPÍTULO 05
ARCOTÍTULO 3 51

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

1 G44Z6A25

MEDICIÓN  DIRECTA 46.300,430

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb dues capes d'imprimació de clorocautxú antioxidant i
dues d'acabat

2 E894BDT7

MEDICIÓN  DIRECTA 205,410

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRUCTURA METÁLICACAPÍTULO 05
TABLEROTÍTULO 3 53

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

1 G44Z9A25

MEDICIÓN  DIRECTA 354.945,600

EUR
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m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb dues capes d'imprimació de clorocautxú antioxidant i
dues d'acabat

2 E894BDT7

MEDICIÓN  DIRECTA 1.160,540

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ESTRUCTURA METÁLICACAPÍTULO 05
OTROSTÍTULO 3 54

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a dispositiu
antilliscant, col·locat

1 G4ZB1411

MEDICIÓN  DIRECTA 288,000

mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta2 I12AG132

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit
de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

3 7G111111

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

4 7G121111

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

5 G44Z9A25

MEDICIÓN  DIRECTA 14.493,620

PRESUPUESTO  1OBRA 01
ACABADOSCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques1 GB133TC2

MEDICIÓN  DIRECTA 251,200

m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

2 G9F15211

MEDICIÓN  DIRECTA 1.004,800

EUR
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u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de 400
W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat a columna

3 GHQ24L61

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

4 E898E240

MEDICIÓN  DIRECTA 1.004,800

u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o 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 les feines de preparació

5 GR6P6365

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en tub

6 GG325364

MEDICIÓN  DIRECTA 253,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y salud según el estudio básico de seguridad y saludy
coordinación de seguridad en la obra.

1 SYS1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01
LOSA DE HORMIGÓN DEL TABLEROCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba1 E45C19C4

MEDICIÓN  DIRECTA 351,680

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm22 E4BC3000

MEDICIÓN  DIRECTA 34.408,670

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

3 G4DC1D02

MEDICIÓN  DIRECTA 628,000

PRESUPUESTO  1OBRA 01

EUR



PREUPUESTO DE PASARELA

MEDICIONES Pág.:12/05/15 10Fecha:

CONTROL DE CALIDADCAPÍTULO 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u partida alzada de abonamiento íntegro a justificar por el control de calidad de las obras1 CCO

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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P-1 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

829.23 €

(OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-2 7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

276.83 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-3 CCO u partida alzada de abonamiento íntegro a justificar por el control de calidad de las obras 20,000.00 €

(VEINTE  MIL EUROS)

P-4 E45C19C4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

98.01 €

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-5 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1.33 €

(UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-6 E894BDT7 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb dues capes d'imprimació
de clorocautxú antioxidant i dues d'acabat

21.25 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-7 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5.66 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-8 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

29.34 €

(VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-9 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7.58 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-10 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

6.37 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-11 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

18.97 €

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-12 G2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2.51 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-13 G3E57A5E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

174.67 €

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-14 G3E57A6E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència
líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

187.87 €

(CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-15 G3E57A6K m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència
líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

184.86 €

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-16 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.07 €

(UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

P-17 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.08 €

(UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

P-18 G3F517G1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

90.77 €

(NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-19 G3F51BG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

82.58 €

(OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-20 G3F538H1 m3 Formigó per a enceps, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

87.82 €

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-21 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.09 €

(UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-22 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 21.52 €

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-23 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 28.55 €

(VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-24 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

9.83 €

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-25 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

9.88 €

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-26 G44Z6A25 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3.39 €

(TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-27 G44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3.53 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-28 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108.43 €

(CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-29 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

102.17 €

(CIENTO DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-30 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.11 €

(UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-31 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.26 €

(UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-32 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

23.81 €

(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-33 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

33.37 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-34 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m

39.87 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-35 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat

37.48 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-36 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

2.43 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-37 G9F15211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt
, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

18.74 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-38 GB133TC2 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques

126.28 €

(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-39 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

34.84 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-40 GG325364 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
+cable de comandament, col·locat en tub

7.19 €

(SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
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P-41 GHQ24L61 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
i acoblat a columna

266.91 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-42 GR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o 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 les feines de preparació

377.90 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-43 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 1,952.34 €

(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-44 SYS1 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y salud según el estudio básico de
seguridad y saludy coordinación de seguridad en la obra.

28,808.11 €

(VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)
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01.01.001 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

29.34 €

Otros conceptos 29.34000 €

01.02.001 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7.58 €

Otros conceptos 7.58000 €

01.02.002 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6.37 €

Otros conceptos 6.37000 €

01.02.003 G2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2.51 €

Otros conceptos 2.51000 €

01.02.004 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

18.97 €

Otros conceptos 18.97000 €

01.02.005 G3E57A6K m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100
cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

184.86 €

B065E81E m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 80.35823 €

Otros conceptos 104.50177 €

01.03.31.31.001 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.08 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00696 €

Otros conceptos 1.07304 €

01.03.31.31.002 G3E57A6E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100
cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

187.87 €

B065C81E m3 Formigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 83.37358 €

Otros conceptos 104.49642 €

01.03.31.32.001 G3F538H1 m3 Formigó per a enceps, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

87.82 €

B06AED0B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 76.43630 €

Otros conceptos 11.38370 €

01.03.31.32.002 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.09 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00708 €

Otros conceptos 1.08292 €

01.03.31.32.003 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 28.55 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.11000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1.38600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.80879 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1.22988 €

B0A31000 kg Clau acer 0.20113 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0.10710 €

Otros conceptos 24.70710 €

01.03.31.32.004 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

9.88 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5.33085 €

Otros conceptos 4.54915 €

01.03.31.33.001 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

102.17 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 75.86760 €

Otros conceptos 26.30240 €

01.03.31.33.002 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.26 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.01392 €

Otros conceptos 1.24608 €

01.03.31.33.003 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m

39.87 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.22000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2.74670 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1.22780 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.57367 €

B0A31000 kg Clau acer 0.06620 €

Otros conceptos 34.63123 €

01.03.31.34.001 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

34.84 €

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 7.46550 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9.67200 €

Otros conceptos 17.70250 €

01.03.31.34.002 G7B37A90I5U m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

2.43 €

B7B17A90I5U m2 Feltre geotextil de fibra de vidre amb inserció de fils de reforç longitudinals, 100 g/m² d 1.12200 €

Otros conceptos 1.30800 €

01.03.32.01.001 G3E57A6E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100
cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

187.87 €

B065C81E m3 Formigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 83.37358 €
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Otros conceptos 104.49642 €

01.03.32.01.002 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00696 €

Otros conceptos 1.06304 €

01.03.32.02.001 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

102.17 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 75.86760 €

Otros conceptos 26.30240 €

01.03.32.02.002 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.26 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.01392 €

Otros conceptos 1.24608 €

01.03.32.02.003 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m

39.87 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.22000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2.74670 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1.22780 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.57367 €

B0A31000 kg Clau acer 0.06620 €

Otros conceptos 34.63123 €

01.03.32.03.001 G3F517G1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

90.77 €

B065EM0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 79.39240 €

Otros conceptos 11.37760 €

01.03.32.03.002 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.09 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00708 €

Otros conceptos 1.08292 €

01.03.32.03.003 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 21.52 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0.33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.13750 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1.13322 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1.22988 €

B0A31000 kg Clau acer 0.13494 €

Otros conceptos 18.15006 €
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01.03.32.03.004 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

9.83 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5.27940 €

Otros conceptos 4.55060 €

01.03.32.04.001 G7B37A90I5U m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

2.43 €

B7B17A90I5U m2 Feltre geotextil de fibra de vidre amb inserció de fils de reforç longitudinals, 100 g/m² d 1.12200 €

Otros conceptos 1.30800 €

01.03.32.04.002 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

34.84 €

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 7.46550 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9.67200 €

Otros conceptos 17.70250 €

01.04.40.01.001 G3E57A5E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100
cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

174.67 €

B065780E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, 70.16562 €

Otros conceptos 104.50438 €

01.04.40.01.002 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00696 €

Otros conceptos 1.06304 €

01.04.40.02.001 G3F51BG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

82.58 €

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 71.19360 €

Otros conceptos 11.38640 €

01.04.40.02.002 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.09 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00708 €

Otros conceptos 1.08292 €

01.04.40.02.003 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 21.52 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0.33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.13750 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1.13322 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1.22988 €

B0A31000 kg Clau acer 0.13494 €

Otros conceptos 18.15006 €
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01.04.40.02.004 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

9.88 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5.33085 €

Otros conceptos 4.54915 €

01.04.40.03.001 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108.43 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 75.86760 €

Otros conceptos 32.56240 €

01.04.40.03.002 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.11 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00580 €

Otros conceptos 1.10420 €

01.04.40.03.003 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

23.81 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0.22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.22000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2.75000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1.14000 €

Otros conceptos 19.48000 €

01.04.42.01.001 G3E57A5E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100
cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

174.67 €

B065780E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, 70.16562 €

Otros conceptos 104.50438 €

01.04.42.01.002 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00696 €

Otros conceptos 1.06304 €

01.04.42.02.001 G3F51BG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

82.58 €

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 71.19360 €

Otros conceptos 11.38640 €

01.04.42.02.002 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.09 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00708 €

Otros conceptos 1.08292 €

01.04.42.02.003 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 21.52 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0.33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.13750 €
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B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1.13322 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1.22988 €

B0A31000 kg Clau acer 0.13494 €

Otros conceptos 18.15006 €

01.04.42.02.004 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

9.88 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5.33085 €

Otros conceptos 4.54915 €

01.04.42.03.001 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108.43 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 75.86760 €

Otros conceptos 32.56240 €

01.04.42.03.002 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.11 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.00580 €

Otros conceptos 1.10420 €

01.04.42.03.003 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

23.81 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0.22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.22000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2.75000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1.14000 €

Otros conceptos 19.48000 €

01.05.51.001 G44Z6A25 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3.39 €

B44Z6A2A kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1.20000 €

Otros conceptos 2.19000 €

01.05.51.002 E894BDT7 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb dues capes d'imprimació de
clorocautxú antioxidant i dues d'acabat

21.25 €

B8ZAC000 kg Imprimació antioxidant de clorocautxú 2.11344 €

B89ZJ000 kg Pintura de clorocautxú 1.82835 €

Otros conceptos 17.30821 €

01.05.53.001 G44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3.53 €

B44Z9A2A kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1.34000 €

Otros conceptos 2.19000 €
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01.05.53.002 E894BDT7 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb dues capes d'imprimació de
clorocautxú antioxidant i dues d'acabat

21.25 €

B8ZAC000 kg Imprimació antioxidant de clorocautxú 2.11344 €

B89ZJ000 kg Pintura de clorocautxú 1.82835 €

Otros conceptos 17.30821 €

01.05.54.001 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat

37.48 €

B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 37.29000 €

Otros conceptos 0.19000 €

01.05.54.002 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 1,952.34 €

Otros conceptos 1,952.34000 €

01.05.54.003 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

829.23 €

Otros conceptos 829.23000 €

01.05.54.004 7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars
(II+T)

276.83 €

Otros conceptos 276.83000 €

01.05.54.005 G44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3.53 €

B44Z9A2A kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1.34000 €

Otros conceptos 2.19000 €

01.06.001 GB133TC2 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques

126.28 €

BB133TC2 m Barana d'alumini lacat amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària 95.89000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15.04000 €

Otros conceptos 15.35000 €

01.06.002 G9F15211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

18.74 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12.24000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0.81144 €

Otros conceptos 5.68856 €

01.06.003 GHQ24L61 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
acoblat a columna

266.91 €

BHQ24L60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor 245.85000 €

Otros conceptos 21.06000 €

01.06.004 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5.66 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2.51716 €
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Otros conceptos 3.14284 €

01.06.005 GR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans
manuals i/o 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 les
feines de preparació

377.90 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 2.79400 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 111.53700 €

B0111000 m3 Aigua 0.26080 €

Otros conceptos 263.30820 €

01.06.006 GG325364 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en tub

7.19 €

BG325360 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 5.44680 €

Otros conceptos 1.74320 €

01.07.001 SYS1 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y salud según el estudio básico de
seguridad y saludy coordinación de seguridad en la obra.

28,808.11 €

Sin descomposición 28,808.11000 €

01.08.001 E45C19C4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

98.01 €

B065CD0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 78.52980 €

Otros conceptos 19.48020 €

01.08.002 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1.33 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0.01392 €

Otros conceptos 1.31608 €

01.08.003 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

33.37 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.16500 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2.78300 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0.14013 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.40590 €

B0A31000 kg Clau acer 0.13494 €

Otros conceptos 29.33663 €

01.09.001 CCO u partida alzada de abonamiento íntegro a justificar por el control de calidad de las obras 20,000.00 €

Sin descomposición 20,000.00000 €
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Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 01 Demoliciones

1 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 8)

29.34 15.500 454.77

TOTAL Capítulo 01.01 454.77

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 02 Movimiento de tierras

1 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 9)

7.58 130.000 985.40

2 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 10)

6.37 164.840 1,050.03

3 G2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km (P - 12)

2.51 130.000 326.30

4 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 11)

18.97 130.000 2,466.10

5 G3E57A6K m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 15)

184.86 366.530 67,756.74

TOTAL Capítulo 01.02 72,584.57

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 31 Estribo1

Título 4 31 cimentación profunda

1 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 17)

1.08 4,751.640 5,131.77

2 G3E57A6E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 14)

187.87 114.540 21,518.63

TOTAL Título 4 01.03.31.31 26,650.40

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 31 Estribo1

Título 4 32 encepado

EUR
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1 G3F538H1 m3 Formigó per a enceps, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 20)

87.82 40.000 3,512.80

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 21)

1.09 3,856.020 4,203.06

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 23) 28.55 30.000 856.50

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 25)

9.88 40.000 395.20

TOTAL Título 4 01.03.31.32 8,967.56

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 31 Estribo1

Título 4 33 muro

1 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 29)

102.17 103.590 10,583.79

2 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 31)

1.26 7,855.580 9,898.03

3 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m (P - 34)

39.87 144.720 5,769.99

TOTAL Título 4 01.03.31.33 26,251.81

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 31 Estribo1

Título 4 34 drenaje

1 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 39)

34.84 10.000 348.40

2 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref.
11730000 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir
(P - 36)

2.43 55.280 134.33

TOTAL Título 4 01.03.31.34 482.73

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 32 Estribo 2

Título 4 01 cimentación profunda

EUR
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1 G3E57A6E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 14)

187.87 110.640 20,785.94

2 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 16)

1.07 4,583.880 4,904.75

TOTAL Título 4 01.03.32.01 25,690.69

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 32 Estribo 2

Título 4 02 muro

1 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 29)

102.17 163.510 16,705.82

2 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 31)

1.26 12,446.580 15,682.69

3 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m (P - 34)

39.87 283.080 11,286.40

TOTAL Título 4 01.03.32.02 43,674.91

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 32 Estribo 2

Título 4 03 encepado

1 G3F517G1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 18)

90.77 40.000 3,630.80

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 21)

1.09 3,856.020 4,203.06

3 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 22) 21.52 26.000 559.52

4 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 24)

9.83 40.000 393.20

TOTAL Título 4 01.03.32.03 8,786.58

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 03 Estribos

Título 3 32 Estribo 2

Título 4 04 drenaje

EUR
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1 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref.
11730000 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir
(P - 36)

2.43 80.640 195.96

2 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 39)

34.84 10.000 348.40

TOTAL Título 4 01.03.32.04 544.36

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 04 pilas

Título 3 40 pila1

Título 4 01 cimentación profunda

1 G3E57A5E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 13)

174.67 70.680 12,345.68

2 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 16)

1.07 2,934.280 3,139.68

TOTAL Título 4 01.04.40.01 15,485.36

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 04 pilas

Título 3 40 pila1

Título 4 02 encepado

1 G3F51BG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 19)

82.58 25.000 2,064.50

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 21)

1.09 3,350.000 3,651.50

3 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 22) 21.52 20.000 430.40

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 25)

9.88 25.000 247.00

TOTAL Título 4 01.04.40.02 6,393.40

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 04 pilas

Título 3 40 pila1

Título 4 03 pilar

1 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 28)

108.43 27.750 3,008.93

EUR
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2 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 30)

1.11 1,374.480 1,525.67

3 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària
fins a 10 m (P - 32)

23.81 74.000 1,761.94

TOTAL Título 4 01.04.40.03 6,296.54

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 04 pilas

Título 3 42 pila2

Título 4 01 cimentación profunda

1 G3E57A5E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 13)

174.67 70.720 12,352.66

2 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 16)

1.07 2,946.000 3,152.22

TOTAL Título 4 01.04.42.01 15,504.88

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 04 pilas

Título 3 42 pila2

Título 4 02 encepado

1 G3F51BG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 19)

82.58 25.000 2,064.50

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 21)

1.09 3,350.000 3,651.50

3 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 22) 21.52 20.000 430.40

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 25)

9.88 25.000 247.00

TOTAL Título 4 01.04.42.02 6,393.40

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 04 pilas

Título 3 42 pila2

Título 4 03 pilar

1 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 28)

108.43 31.740 3,441.57

2 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.11 1,508.520 1,674.46

EUR
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(P - 30)

3 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària
fins a 10 m (P - 32)

23.81 84.640 2,015.28

TOTAL Título 4 01.04.42.03 7,131.31

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 05 Estructura metálica

Título 3 51 arco

1 G44Z6A25 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 26)

3.39 46,300.430 156,958.46

2 E894BDT7 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb
dues capes d'imprimació de clorocautxú antioxidant i dues d'acabat (P
- 6)

21.25 205.410 4,364.96

TOTAL Título 3 01.05.51 161,323.42

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 05 Estructura metálica

Título 3 53 tablero

1 G44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 27)

3.53 354,945.600 1,252,957.97

2 E894BDT7 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura de clorocautxú, amb
dues capes d'imprimació de clorocautxú antioxidant i dues d'acabat (P
- 6)

21.25 1,160.540 24,661.48

TOTAL Título 3 01.05.53 1,277,619.45

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 05 Estructura metálica

Título 3 54 otros

1 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat (P -
35)

37.48 288.000 10,794.24

2 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 43) 1,952.34 2.000 3,904.68

3 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes
de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta,
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador
d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)
(P - 1)

829.23 4.000 3,316.92

4 7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa
de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 2)

276.83 4.000 1,107.32

EUR
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5 G44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 27)

3.53 14,493.620 51,162.48

TOTAL Título 3 01.05.54 70,285.64

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 06 Acabados

1 GB133TC2 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm
d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (P - 38)

126.28 251.200 31,721.54

2 G9F15211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 37)

18.74 1,004.800 18,829.95

3 GHQ24L61 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb
reflector de distribució extensiva, amb làmpada de 400 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat a columna (P
- 41)

266.91 18.000 4,804.38

4 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 7)

5.66 1,004.800 5,687.17

5 GR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o 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 les
feines de preparació (P - 42)

377.90 10.000 3,779.00

6 GG325364 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en tub (P - 40)

7.19 253.000 1,819.07

TOTAL Capítulo 01.06 66,641.11

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 07 Seguridad y salud

1 SYS1 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y salud según
el estudio básico de seguridad y saludy coordinación de seguridad en
la obra. (P - 44)

28,808.11 1.000 28,808.11

TOTAL Capítulo 01.07 28,808.11

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 08 losa de hormigón del tablero

1 E45C19C4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 4)

98.01 351.680 34,468.16

2 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 5)

1.33 34,408.670 45,763.53

EUR
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3 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 33)

33.37 628.000 20,956.36

TOTAL Capítulo 01.08 101,188.05

Obra 01 Presupuesto 1

Capítulo 09 control de calidad

1 CCO u partida alzada de abonamiento íntegro a justificar por el control de
calidad de las obras (P - 3)

20,000.00 1.000 20,000.00

TOTAL Capítulo 01.09 20,000.00

EUR
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PREUPUESTO DE PASARELA

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:12/05/15 1Fecha:

NIVEL 4: TÍTULO 4 Importe

Título 4 01.03.31.31 cimentación profunda 26.650,40
Título 4 01.03.31.32 encepado 8.967,56
Título 4 01.03.31.33 muro 26.251,81
Título 4 01.03.31.34 drenaje 482,73

01.03.31 Estribo1Título 3 62.352,50

Título 4 01.03.32.01 cimentación profunda 25.690,69
Título 4 01.03.32.02 muro 43.674,91
Título 4 01.03.32.03 encepado 8.786,58
Título 4 01.03.32.04 drenaje 544,36

01.03.32 Estribo 2Título 3 78.696,54

Título 4 01.04.40.01 cimentación profunda 15.485,36
Título 4 01.04.40.02 encepado 6.393,40
Título 4 01.04.40.03 pilar 6.296,54

01.04.40 pila1Título 3 28.175,30

Título 4 01.04.42.01 cimentación profunda 15.504,88
Título 4 01.04.42.02 encepado 6.393,40
Título 4 01.04.42.03 pilar 7.131,31

01.04.42 pila2Título 3 29.029,59

198.253,93

NIVEL 3: TÍTULO 3 Importe

Título 3 01.03.31 Estribo1 62.352,50
Título 3 01.03.32 Estribo 2 78.696,54

01.03 EstribosCapítulo 141.049,04

Título 3 01.04.40 pila1 28.175,30
Título 3 01.04.42 pila2 29.029,59

01.04 pilasCapítulo 57.204,89

Título 3 01.05.51 arco 161.323,42
Título 3 01.05.53 tablero 1.277.619,45
Título 3 01.05.54 otros 70.285,64

01.05 Estructura metálicaCapítulo 1.509.228,51

1.707.482,44

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Demoliciones 454,77
Capítulo 01.02 Movimiento de tierras 72.584,57
Capítulo 01.03 Estribos 141.049,04
Capítulo 01.04 pilas 57.204,89
Capítulo 01.05 Estructura metálica 1.509.228,51
Capítulo 01.06 Acabados 66.641,11
Capítulo 01.07 Seguridad y salud 28.808,11
Capítulo 01.08 losa de hormigón del tablero 101.188,05
Capítulo 01.09 control de calidad 20.000,00

01 Presupuesto  1Obra 1.997.159,05

1.997.159,05

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 1 1.997.159,05
1.997.159,05

EUR
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PREUPUESTO DE PASARELA

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 1,997,159.05

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 1956927 SOBRE 1,997,159.05.............................. 259,630.68

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1,997,159.05........................................................ 119,829.54

Subtotal 2,376,619.27

21 % IVA SOBRE 2,376,619.27.......................................................................................... 499,090.05

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 2,875,709.322,875,709.32

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS )
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