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Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 1

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
TRABAJOS PREVIOSSUBCAPITULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge1 GAR1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen Izquierdo Superior 77,298 77,298

C#*D#*E#*F#2 Margen Izquierdo Inferior 9,574 9,574

C#*D#*E#*F#3 Margen Derecho Superior 12,683 12,683

C#*D#*E#*F#4 Margen Derecho Inferior 23,122 23,122

TOTAL MEDICIÓN 122,677

m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins de l'obra.2 G3J2U67V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retirada Escollera 862,500 862,500

TOTAL MEDICIÓN 862,500

m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió3 G22D1011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 603,750 603,750

TOTAL MEDICIÓN 603,750

u Partida alçada a justificar per a la retirada del rocòdrom.4 XPPJ7

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO IZQUIERDOSUBCAPITULO 02
DEMOLICIONESTÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària1 G219U100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento margen izquierdo 14,086 14,086

TOTAL MEDICIÓN 14,086

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 2

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

2 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento margen izquierdo 55,465 55,465

TOTAL MEDICIÓN 55,465

m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat

3 G214U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen izquierdo 26,411 26,411

TOTAL MEDICIÓN 26,411

m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte de
armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a instalación autorizada de gestion de residuos

4 G214P002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muro margen izquierdo 236,950 236,950

TOTAL MEDICIÓN 236,950

m Partida alçada a justificar per al desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica.5 XPPJS2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barandilla margen izquierdo 7,000 7,000

TOTAL MEDICIÓN 7,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO IZQUIERDOSUBCAPITULO 02
MOVIMIENTO DE TIERRASTÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.

1 G221P005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muro margen izquierdo 194,656 194,656

TOTAL MEDICIÓN 194,656

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

2 G228U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mro margen izquierdo 145,992 145,992

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 145,992

m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenant.3 G228U67F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,836 11,836

TOTAL MEDICIÓN 11,836

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO IZQUIERDOSUBCAPITULO 02
CIMIENTOSTÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G222U103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado E1 87,500 87,500

TOTAL MEDICIÓN 87,500

m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G3E5U90P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes E1 14,137 14,137

TOTAL MEDICIÓN 14,137

m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G3EZU100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes E1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

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

4 G3Z1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado E1 3,500 3,500

TOTAL MEDICIÓN 3,500

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps5 G3FD1000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 4

C#*D#*E#*F#1 Encepado E1 36,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 G3FB3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura principal banda inf. E1 326,272 326,272

C#*D#*E#*F#2 Armadura secundaria banda inf. E1 102,099 102,099

C#*D#*E#*F#3 Armadura principal inf. E1 612,592 612,592

C#*D#*E#*F#4 Armadura principal sup. E1 348,497 348,497

C#*D#*E#*F#5 Armadura secundaria horiz. E1 417,628 417,628

C#*D#*E#*F#6 Armadura secundaria vert. E1 989,617 989,617

TOTAL MEDICIÓN 2.796,705

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat7 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado E1 52,500 52,500

TOTAL MEDICIÓN 52,500

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

8 G228U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cimiento E1 17,500 17,500

TOTAL MEDICIÓN 17,500

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO IZQUIERDOSUBCAPITULO 02
CONSTRUCCIÓN ESTRIBOTÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido desde camión

1 G3Z112T1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muro izquierdo 3,500 3,500

TOTAL MEDICIÓN 3,500

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzado E1 59,806 59,806

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 5

TOTAL MEDICIÓN 59,806

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzado E1 56,490 56,490

TOTAL MEDICIÓN 56,490

kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida instalación4 G440P040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura tras. E1 745,734 745,734

C#*D#*E#*F#2 Armadura intra. E1 197,734 197,734

C#*D#*E#*F#3 Armadura horiz. E1 514,304 514,304

TOTAL MEDICIÓN 1.457,772

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzado E1 41,720 41,720

TOTAL MEDICIÓN 41,720

dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat6 G4ZBU026

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aparatos E1 4,620 2,000 9,240

TOTAL MEDICIÓN 9,240

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO DERECHOSUBCAPITULO 03
DEMOLICIONESTÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat

1 G214U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen derecho 25,900 25,900

TOTAL MEDICIÓN 25,900

m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte de
armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a instalación autorizada de gestion de residuos

2 G214P002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 6

C#*D#*E#*F#1 Muro margen derecho 165,900 165,900

TOTAL MEDICIÓN 165,900

m Partida alçada a justificar per al desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica.3 XPPJS2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barandilla margen derecho 7,000 7,000

TOTAL MEDICIÓN 7,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO DERECHOSUBCAPITULO 03
MOVIMIENTO DE TIERRASTÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.

1 G221P005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muro margen derecho 132,720 132,720

TOTAL MEDICIÓN 132,720

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

2 G228U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mro margen derecho 99,540 99,540

TOTAL MEDICIÓN 99,540

m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenant.3 G228U67F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,702 9,702

TOTAL MEDICIÓN 9,702

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO DERECHOSUBCAPITULO 03
CIMIENTOSTÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G222U103

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

MEDICIONES Pág.: 7

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado E2 87,500 87,500

TOTAL MEDICIÓN 87,500

m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G3E5U90P

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes E1 14,137 14,137

TOTAL MEDICIÓN 14,137

m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G3EZU100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes E2 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

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

4 G3Z1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado E2 3,500 3,500

TOTAL MEDICIÓN 3,500

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps5 G3FD1000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado E2 36,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 G3FB3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura principal banda inf. E2 326,272 326,272

C#*D#*E#*F#2 Armadura secundaria banda inf. E2 102,099 102,099

C#*D#*E#*F#3 Armadura principal inf. E2 612,592 612,592

C#*D#*E#*F#4 Armadura principal sup. E2 348,497 348,497

C#*D#*E#*F#5 Armadura secundaria horiz. E2 417,628 417,628

C#*D#*E#*F#6 Armadura secundaria vert. E2 989,617 989,617

TOTAL MEDICIÓN 2.796,705

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat7 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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MEDICIONES Pág.: 8

C#*D#*E#*F#1 Encepado E2 52,500 52,500

TOTAL MEDICIÓN 52,500

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

8 G228U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cimiento E1 17,500 17,500

TOTAL MEDICIÓN 17,500

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
ESTRIBO DERECHOSUBCAPITULO 03
CONSTRUCCIÓN ESTRIBOTÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido desde camión

1 G3Z112T1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muro derecho 3,500 3,500

TOTAL MEDICIÓN 3,500

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzado E2 41,536 41,536

TOTAL MEDICIÓN 41,536

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzado E2 42,280 42,280

TOTAL MEDICIÓN 42,280

kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida instalación4 G440P040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura tras. E2 404,819 404,819

C#*D#*E#*F#2 Armadura intra. E2 120,837 120,837

C#*D#*E#*F#3 Armadura horiz. E2 377,207 377,207

TOTAL MEDICIÓN 902,863

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U060

EUR
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MEDICIONES Pág.: 9

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzado E2 27,510 27,510

TOTAL MEDICIÓN 27,510

dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat6 G4ZBU026

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aparatos E2 2,025 2,000 4,050

TOTAL MEDICIÓN 4,050

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
PILASSUBCAPITULO 04
ALZADOS PILASTÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G4D12127

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

2*(C#*E#)+2*(D#*E#  )1 Pila 1 1,000 2,600 8,690 62,568

2*(C#*E#)+2*(D#*E#  )2 Pila 2 1,000 2,600 9,400 67,680

2*(C#*E#)+2*(D#*E#  )3 Pila 3 1,000 2,600 5,980 43,056

TOTAL MEDICIÓN 173,304

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 G4B14200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura longitudinal P1 1.543,020 1.543,020

C#*D#*E#*F#2 Armadura transversal P1 274,735 274,735

C#*D#*E#*F#3 Armadura longitudinal P2 1.669,090 1.669,090

C#*D#*E#*F#4 Armadura transversal P2 297,629 297,629

C#*D#*E#*F#5 Armadura longitudinal P3 825,860 825,860

C#*D#*E#*F#6 Armadura transversal P3 183,156 183,156

TOTAL MEDICIÓN 4.793,490

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pila 1 2,600 8,690 1,000 22,594

C#*D#*E#*F#2 Pila 2 2,600 9,400 1,000 24,440

C#*D#*E#*F#3 Pila 3 2,600 5,980 1,000 15,548

TOTAL MEDICIÓN 62,582

EUR
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dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat4 G4ZBU020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aparatos P1 9,600 2,000 19,200

C#*D#*E#*F#2 Aparatos P2 9,600 2,000 19,200

C#*D#*E#*F#3 Aparatos P3 3,200 2,000 6,400

TOTAL MEDICIÓN 44,800

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
PILASSUBCAPITULO 04
CIMIENTOSTÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G222U103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavación encepado P1 30,063 30,063

C#*D#*E#*F#2 Excavación encepado P2 30,063 30,063

C#*D#*E#*F#3 Excavación encepado P3 30,063 30,063

TOTAL MEDICIÓN 90,189

m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G3E5U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes P1 23,503 23,503

C#*D#*E#*F#2 Pilotes P2 21,559 21,559

C#*D#*E#*F#3 Pilotes P3 18,520 18,520

TOTAL MEDICIÓN 63,582

m3 Execució d'encastament a roca de piló de d>=100 cm, de qualsevol tipus, incloent perforació i extracció dels materials,
tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30 col·locació d'armadures, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G3E5U180

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes P1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Pilotes P2 6,100 6,100

C#*D#*E#*F#3 Pilotes P3 5,240 5,240

TOTAL MEDICIÓN 16,340

EUR
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m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G3EZU100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilotes P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Pilotes P2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Pilotes P3 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

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

5 G3Z1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado P1 6,250 2,500 15,625

C#*D#*E#*F#2 Encepado P2 6,250 2,500 15,625

C#*D#*E#*F#3 Encepado P3 6,250 2,500 15,625

TOTAL MEDICIÓN 46,875

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist6 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado P1 26,250 26,250

C#*D#*E#*F#2 Encepado P2 26,250 26,250

C#*D#*E#*F#3 Encepado P3 26,250 26,250

TOTAL MEDICIÓN 78,750

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

7 G3FB3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura principal inf. P1 394,337 394,337

C#*D#*E#*F#2 Armadura principal sup. P1 135,895 135,895

C#*D#*E#*F#3 Armadura secundaria horiz. P1 459,896 459,896

C#*D#*E#*F#4 Armadura secundaria vert. P1 518,073 518,073

C#*D#*E#*F#5 Armadura principal inf. P2 515,672 515,672

C#*D#*E#*F#6 Armadura principal sup. P2 174,722 174,722

C#*D#*E#*F#7 Armadura secundaria horiz. P2 459,896 459,896

C#*D#*E#*F#8 Armadura secundaria vert. P2 518,073 518,073

C#*D#*E#*F#9 Armadura principal inf. P3 394,337 394,337

C#*D#*E#*F#10 Armadura principal sup. P3 135,895 135,895

C#*D#*E#*F#11 Armadura secundaria horiz. P3 459,896 459,896

C#*D#*E#*F#12 Armadura secundaria vert. P3 518,073 518,073

TOTAL MEDICIÓN 4.684,765

EUR
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m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat8 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado P1 23,438 23,438

C#*D#*E#*F#2 Encepado P2 23,438 23,438

C#*D#*E#*F#3 Encepado P3 23,438 23,438

TOTAL MEDICIÓN 70,314

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

9 G228U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encepado P1 15,625 15,625

C#*D#*E#*F#2 Encepado P2 15,625 15,625

C#*D#*E#*F#3 Encepado P3 15,625 15,625

TOTAL MEDICIÓN 46,875

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
TABLEROSUBCAPITULO 05
LOSATÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

1 G4D8U032

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 1.289,104 1.289,104

TOTAL MEDICIÓN 1.289,104

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura long losa 21.659,065 21.659,065

C#*D#*E#*F#2 Armadura trans losa 16.026,129 16.026,129

TOTAL MEDICIÓN 37.685,194

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 283,603 283,603

TOTAL MEDICIÓN 283,603

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica4 G781U010

EUR
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 1.380,589 1.380,589

TOTAL MEDICIÓN 1.380,589

u Pern concetador totalment col·locat.5 G44V031

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pernos conectadores 2.496,000 2.496,000

TOTAL MEDICIÓN 2.496,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
TABLEROSUBCAPITULO 05
CAJÓNTÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

1 G440U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Módulos metálicos cajón 228.272,089 228.272,089

C#*D#*E#*F#2 Rigidizadores longitudinales de ala 64.561,471 64.561,471

C#*D#*E#*F#3 Rigidizadores longitudinales de alma 10.043,992 10.043,992

C#*D#*E#*F#4 Rigidizadores transversales 4.597,326 4.597,326

C#*D#*E#*F#5 Diafragmas apoyo 3.591,061 3.591,061

C#*D#*E#*F#6 Diafragmas intermedios 7.290,458 7.290,458

TOTAL MEDICIÓN 318.356,397

m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm
com a màxim, col·locat amb adhesiu

2 G4Z7U004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,400 12,400

TOTAL MEDICIÓN 12,400

pa Partida alçada a justificar per a la col·locació dels mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran tonatge. Inclou la soldadura
entre mòduls i la construcció dels castellets que serveixen de recolzaments provisionals.

3 XPPJEM

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la construcció de motes d'accés i desviaments parcials i temporals de les aigües del riu
Segre, per tal d'aïllar les zones de treball en sec. Inclòs aportació i compactació de terres de préstec per a construcció de
motes, així com subministrament i instal·lació de canalitzacions, bombes de buidat, grups electrògens, i manteniment
mentre durin les activitats previstes. Inclou la retirada un cop finalitzades les mateixes.

4 XPPJMT

EUR
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
OTROSSUBCAPITULO 06
PAVIMENTOSTÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP1 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento Pasarela 1.289,104 1.289,104

TOTAL MEDICIÓN 1.289,104

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U512

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento Pasarela 120,895 120,895

TOTAL MEDICIÓN 120,895

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,440 5,440

TOTAL MEDICIÓN 5,440

u Partida alçada a justificar per als separadors de cautxú de la pasarel·la.4 XPPJM2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Separadores cada 2 m 104,000 104,000

TOTAL MEDICIÓN 104,000

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5 GBA1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lineas carril bici 207,920 3,000 623,760

TOTAL MEDICIÓN 623,760

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTULO 01
OTROSSUBCAPITULO 06
ACABADOSTÍTULO 02

EUR
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana del pont. Incloses plaques de vidri laminar entre muntants
verticals.

1 XPPJP

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barandilla 415,840 415,840

TOTAL MEDICIÓN 415,840

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

2 GG31BGDV

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 415,840 415,840

TOTAL MEDICIÓN 415,840

u Element de fixació per cables amb tac d'expansió per clau d'acer tipus PCS 62 de Sicame o equivalent, amb brida
dentada desmuntable, inclòs muntatge superficial i material auxiliar

3 GG2FT042

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 86,000 86,000

TOTAL MEDICIÓN 86,000

u Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de poliester reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H
mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a
protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat

4 GG110020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Partida alçada a justificar per a la iluminació de la pasarel·la integrada en la barana.5 XPPJE1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Iluminación 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat6 K898U005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo izquierdo 36,890 36,890

C#*D#*E#*F#2 Estribo derecho 22,680 22,680

C#*(D#+E#+F#)3 Pilas 7,200 6,690 7,400 3,980 130,104

C#*(D#+E#+F#)4 Losa 3,440 207,920 715,245

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 904,919

m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols

7 G3J2U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col·locació escullera 862,500 862,500

TOTAL MEDICIÓN 862,500

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
MARGEN IZQUIERDOCAPÍTULO 02
DEMOLICIONESSUBCAPITULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G219U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acera margen izquierdo 187,201 187,201

TOTAL MEDICIÓN 187,201

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

2 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento actual margen izquierdo 2.473,480 2.473,480

TOTAL MEDICIÓN 2.473,480

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària3 G219U100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,532 20,532

TOTAL MEDICIÓN 20,532

pa Partida alçada a justificar per al desmuntatge, transport i descàrrega fins a magatzem municipal de mobiliari urbà divers,
així com elements de senyalització i il·luminació.

4 XPPJS1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

5 G21R0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Árboles margen izquierdo 5,000 5,000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 5,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
MARGEN IZQUIERDOCAPÍTULO 02
MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPITULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G221U115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carril bici 137,785 137,785

C#*D#*E#*F#2 Zona peatonal 869,336 869,336

TOTAL MEDICIÓN 1.007,121

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
MARGEN IZQUIERDOCAPÍTULO 02
PAVIMENTOSSUBCAPITULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric1 G922U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base Carril Bici 344,462 0,350 120,562

C#*D#*E#*F#2 Zona Peatonal 2.173,340 0,220 478,135

TOTAL MEDICIÓN 598,697

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U512

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carril bici 40,380 40,380

TOTAL MEDICIÓN 40,380

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,817 1,817

TOTAL MEDICIÓN 1,817

m2 Paviment de peça de formigó de forma quadrada de 12x12 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref. 100061742 de la serie
Minigrid de CERANCO , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

4 G9F17141HMLP

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 G9J1U010 2.173,340 2.173,340

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2.173,340

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5 GBA1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lineas carril bici 143,506 3,000 430,518

TOTAL MEDICIÓN 430,518

m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

6 GBA3U601

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
MARGEN IZQUIERDOCAPÍTULO 02
JARDINERÍASUBCAPITULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Separador per a zona ajardinada amb peces de formigó prefabricat de 30x20x8 cm col·locades amb morter sobre base
formigó no estructural HNE-15.

1 G972M478

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 116,542 116,542

TOTAL MEDICIÓN 116,542

m3 Base de grava drenant, estesa i compactació.2 G92J87KL6

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenaje Zona Ajardinada 23,553 23,553

TOTAL MEDICIÓN 23,553

m3 Subministrament de terra vegetal3 F2A1HYSD

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Ajardinada 471,057 0,150 70,659

TOTAL MEDICIÓN 70,659

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita4 GR3P1C16

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Ajardinada 471,056 0,150 70,658

TOTAL MEDICIÓN 70,658

EUR
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m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

5 FR71221G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Ajardinada 471,057 471,057

TOTAL MEDICIÓN 471,057

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

6 GR61278A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 6,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
MARGEN IZQUIERDOCAPÍTULO 02
MOBILIARIO URBANOSUBCAPITULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 GHM11F22

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Iluminación Acceso Izquierdo 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Llumenera clara tipus JCH-400/GC-V amb làmpada de Vapor Hg 75W.2 GHNO9876

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Iluminación Acceso Izquierdo 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3 GG319554

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000

TOTAL MEDICIÓN 300,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 11 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

4 GG11GD62

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

5 FQ226010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 2,50 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller mallat, col·locat amb fixacions
mecàniques.

6 FQ1JIOXS5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bancos Acceso Izquierdo 15,000 15,000

TOTAL MEDICIÓN 15,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
MARGEN DERECHOCAPÍTULO 03
PAVIMENTOSUBCAPITULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

1 G9E1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen Derecho 38,250 38,250

TOTAL MEDICIÓN 38,250

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Partida alçada a justificar per als elements de Seguretat i Salut de l'obra. (Annex 13)1 VHGS58N

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGREOBRA 01
GESTIÓN DE RESIDUOSCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra. (Annex  14)1 VFGWJ4G

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €7,46m3F2A1HYSD Subministrament de terra vegetalP- 1
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €1.140,92uFQ1JIOXS5 Banc d'alumini anoditzat, de llargària 2,50 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller mallat,
col·locat amb fixacions mecàniques.

P- 2

(MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €572,22uFQ226010 Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 3

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €1,54m2FR71221G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera
sega

P- 4

(UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €59,09m3G214P002 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales, incluyendo
el corte de armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestion de residuos

P- 5

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €862,99m2G214U070 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc
de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent
i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat

P- 6

(OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €6,66m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7

(SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €5,07m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €6,38mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondàriaP- 9
(SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €206,35uG21R0002 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions

P- 10

(DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €10,07m3G221P005 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestión de residuos.

P- 11

(DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €5,32m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 12

(CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €8,80m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13

(OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

 €8,84m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

P- 14

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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 €3,85m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15

(TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €28,44m3G228U67F Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenant.P- 16
(VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,02m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 17
(UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €387,45m3G3E5U030 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació
amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 18

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €632,63m3G3E5U180 Execució d'encastament a roca de piló de d>=100 cm, de qualsevol tipus, incloent perforació i extracció
dels materials, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30 col·locació d'armadures, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 19

(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €358,03m3G3E5U90P Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació
amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25,
col·locació d'armadures, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 20

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €136,04mG3EZU100 Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 21

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,32kgG3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 22

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €25,25m2G3FD1000 Encofrat amb plafó metàl·lic per a encepsP- 23
(VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €15,57m3G3J2U010 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

P- 24

(QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €10,87m3G3J2U67V Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins de l'obra.P- 25
(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €13,62m2G3Z112T1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

P- 26

(TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €8,89m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 27

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €2,72uG44V031 Pern concetador totalment col·locat.P- 28
(DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €3,00kgG440P040 Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida instalaciónP- 29
(TRES EUROS)
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 €3,10kgG440U050 Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de
soldadures

P- 30

(TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €98,20m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 31
(NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €105,54m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 32
(CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 33
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €1,30kgG4B14200 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- 34

(UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €36,53m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 35
(TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €40,93m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 36
(CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €32,54m2G4D12127 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 37

(TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €64,62m2G4D8U032 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

P- 38

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €174,99mG4Z7U004 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

P- 39

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €18,88dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locatP- 40
(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €35,01dm3G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

P- 41

(TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €4,35m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

P- 42

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €21,52m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 43
(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €26,62m3G92J87KL6 Base de grava drenant, estesa i compactació.P- 44
(VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €26,15mG972M478 Separador per a zona ajardinada amb peces de formigó prefabricat de 30x20x8 cm col·locades amb
morter sobre base formigó no estructural HNE-15.

P- 45

(VEINTISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €29,50m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

P- 46

(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
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 €57,74m2G9F17141HMLP Paviment de peça de formigó de forma quadrada de 12x12 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref.
100061742 de la serie Minigrid de CERANCO , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 47

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €38,36tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 48

(TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €427,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 49
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 50
(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €20,39mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

P- 51

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €0,57mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 52

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €26,22m2GBA3U601 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 53

(VEINTISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €387,23uGG110020 Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de poliester reforçat IP-437, amb bases
portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2
de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la
companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

P- 54

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €473,95uGG11GD62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 11 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 55

(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €1,82uGG2FT042 Element de fixació per cables amb tac d'expansió per clau d'acer tipus PCS 62 de Sicame o equivalent,
amb brida dentada desmuntable, inclòs muntatge superficial i material auxiliar

P- 56

(UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €6,09mGG319554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 57

(SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €201,59mGG31BGDV Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 58

(DOSCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €289,75uGHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 59

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €291,09uGHNO9876 Llumenera clara tipus JCH-400/GC-V amb làmpada de Vapor Hg 75W.P- 60
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €3,32m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 61
(TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
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 €430,90uGR61278A Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 62

(CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €11,59m2K898U005 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabatP- 63
(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

El autor del proyecto

Guillermo Martínez Cantón

Enero de 2014
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m3F2A1HYSD Subministrament de terra vegetalP- 1  €7,46

B03D59L5 Terra Vegetal  €6,60000
Otros conceptos 0,86 €

uFQ1JIOXS5 Banc d'alumini anoditzat, de llargària 2,50 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller mallat, col·locat amb fixacions mecàniques.

P- 2  €1.140,92

BQ12675H Banc d'alumini anoditzat de 2,50 m de llargària amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller mallat, anclat amb mitjans mecànics.

 €965,34000

Otros conceptos 175,58 €

uFQ226010 Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color
negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 3  €572,22

BQ226011 Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color
negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació superficial

 €494,10000

Otros conceptos 78,12 €

m2FR71221G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície
< 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

P- 4  €1,54

BR4U1G00 Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N  €0,18655
Otros conceptos 1,35 €

m3G214P002 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios
mecánicos o manuales, incluyendo el corte de armaduras, carga sobre
camión y transporte de escombros a instalación autorizada de gestion de
residuos

P- 5  €59,09

Otros conceptos 59,09 €

m2G214U070 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil
adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de
l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements
a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat

P- 6  €862,99

B0111000 Aigua  €2,82500
B0A6U002 Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent  €22,80000
B0DZV100 Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i

elements a enderrocar
 €92,03000

Otros conceptos 745,34 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7  €6,66

Otros conceptos 6,66 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8  €5,07

Otros conceptos 5,07 €

mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de
20 cm a 30 cm de fondària

P- 9  €6,38

Otros conceptos 6,38 €

uG21R0002 Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i
compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial,
poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec
de condicions

P- 10  €206,35

B0111000 Aigua  €0,25425
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €78,03000

Otros conceptos 128,07 €
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m3G221P005 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y
transporte de escombros a instalación autorizada de gestión de residuos.

P- 11  €10,07

Otros conceptos 10,07 €

m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 12  €5,32

Otros conceptos 5,32 €

m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 13  €8,80

Otros conceptos 8,80 €

m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

P- 14  €8,84

B0111000 Aigua  €0,05650
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €4,20000

Otros conceptos 4,58 €

m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15  €3,85

B0111000 Aigua  €0,05650
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de

la pròpia obra
 €0,49200

Otros conceptos 3,30 €

m3G228U67F Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenant.P- 16  €28,44

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €22,32000
Otros conceptos 6,12 €

m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

P- 17  €1,02

Otros conceptos 1,02 €

m3G3E5U030 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer),
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 18  €387,45

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

 €85,07700

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €38,78850
B3Z5U002 Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons  €1,14000
B3Z5U100 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons  €37,44000
B3Z5U130 Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole en pilons

de qualsevol diàmetre.
 €28,80000

Otros conceptos 196,20 €

m3G3E5U180 Execució d'encastament a roca de piló de d>=100 cm, de qualsevol tipus,
incloent perforació i extracció dels materials, tubs d'acer per assaig
crosshole, formigó HA-30 col·locació d'armadures, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 19  €632,63
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B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €87,60000

B3Z5U130 Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole en pilons
de qualsevol diàmetre.

 €28,80000

Otros conceptos 516,23 €

m3G3E5U90P Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació
d'armadures, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 20  €358,03

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

 €80,59200

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €17,23726
B3Z5U002 Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons  €1,14000
B3Z5U100 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons  €37,44000
B3Z5U130 Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole en pilons

de qualsevol diàmetre.
 €28,80000

Otros conceptos 192,82 €

mG3EZU100 Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 21  €136,04

Otros conceptos 136,04 €

kgG3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 22  €1,32

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Otros conceptos 1,31 €

m2G3FD1000 Encofrat amb plafó metàl·lic per a encepsP- 23  €25,25

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,25987
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D81380 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos  €1,20054
B0DZA000 Desencofrant  €0,13150
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100

cm
 €0,33000

Otros conceptos 21,81 €

m3G3J2U010 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 24  €15,57

B044U010 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra  €4,16000
Otros conceptos 11,41 €

m3G3J2U67V Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins de
l'obra.

P- 25  €10,87

Otros conceptos 10,87 €

m2G3Z112T1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión

P- 26  €13,62

B06NLA2B Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento,
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

 €6,17715

Otros conceptos 7,44 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 27  €8,89

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,09105
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Otros conceptos 2,80 €

uG44V031 Pern concetador totalment col·locat.P- 28  €2,72

B44V031 Pern conectador  €1,05000
Otros conceptos 1,67 €

kgG440P040 Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm².
incluida instalación

P- 29  €3,00

B44ZU030 Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm²  €1,05000
Otros conceptos 1,95 €

kgG440U050 Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

P- 30  €3,10

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07000
B44ZU8P9 Acer S355J2 en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

galvanitzat en calent
 €1,69050

Otros conceptos 1,34 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 31  €98,20

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

 €73,58400

Otros conceptos 24,62 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 32  €105,54

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

 €77,67900

Otros conceptos 27,86 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat

P- 33  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01160
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,64050

Otros conceptos 0,34 €

kgG4B14200 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- 34  €1,30

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00545
Otros conceptos 1,29 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 35  €36,53

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,64560
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000
B0DZA000 Desencofrant  €0,19725
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,58800

Otros conceptos 32,60 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 36  €40,93

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,64560
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,46000
B0DZA000 Desencofrant  €0,19725
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,58800

Otros conceptos 34,78 €

m2G4D12127 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m

P- 37  €32,54



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 5

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,02400
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,75000
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50

cm
 €0,22000

Otros conceptos 26,28 €

m2G4D8U032 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a
2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs
col·locació

P- 38  €64,62

B0DAU012 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat
perdut de ponts amb voladius fins a 2,50 m

 €49,61000

Otros conceptos 15,01 €

mG4Z7U004 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat
amb adhesiu

P- 39  €174,99

B7J1U204 Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a
un recorregut de 50 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi

 €85,99000

Otros conceptos 89,00 €

dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

P- 40  €18,88

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

 €0,86500

B4PZU012 Neoprè armat per a recolzaments  €12,03000
Otros conceptos 5,99 €

dm3G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat

P- 41  €35,01

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

 €1,29750

B4PZU020 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats  €22,61000
Otros conceptos 11,10 €

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

P- 42  €4,35

B055U050 Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a
impermeabilitzacions 

 €2,08800

Otros conceptos 2,26 €

m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric

P- 43  €21,52

B0111000 Aigua  €0,05650
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €17,74800

Otros conceptos 3,72 €

m3G92J87KL6 Base de grava drenant, estesa i compactació.P- 44  €26,62

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €22,32000
Otros conceptos 4,30 €

mG972M478 Separador per a zona ajardinada amb peces de formigó prefabricat de
30x20x8 cm col·locades amb morter sobre base formigó no estructural
HNE-15.

P- 45  €26,15

B0111000 Aigua  €0,05650
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €0,09317

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/P/40

 €0,05505
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,16655

B9J52387 Peça de formigó prefabricada de 30x20x8 cm per a divisòria
d'ajardinaments

 €3,15000

Otros conceptos 22,63 €

m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 46  €29,50

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,17232
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,80100

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €2,53980
B9E1U001 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm  €5,92200

Otros conceptos 15,06 €

m2G9F17141HMLP Paviment de peça de formigó de forma quadrada de 12x12 cm i 8 cm de
gruix, preu superior ref. 100061742 de la serie Minigrid de CERANCO ,
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina
i compactació del paviment acabat

P- 47  €57,74

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €2,87181
B9F17100HMLP Llamborda de formigó MINIGRID de mida reduïda, de dimensions 12x12

cm i gruix 8 cm, apte per al tràfic rodat, de color blanc, ref. 100061742 de
la serie Minigrid de CERANCO

 €42,72780

Otros conceptos 12,14 €

tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 48  €38,36

B9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €26,17000

Otros conceptos 12,19 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 49  €427,98

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Otros conceptos 49,24 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMPP- 50  €0,64

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP  €0,44400
Otros conceptos 0,20 €

mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

P- 51  €20,39

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €1,74030

B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,35800
BBP1U001 Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de

40x40 mm i 3 mm de diàmetre
 €3,22000

BBPZU001 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica,
inclòs part proporcional d'angle

 €5,05500

Otros conceptos 10,02 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 52  €0,57

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,21240
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04560

Otros conceptos 0,31 €
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m2GBA3U601 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 53  €26,22

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €6,68500
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,53200

Otros conceptos 19,00 €

uGG110020 Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de poliester
reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre
seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, amb
caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa
de la companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació
i connexionat

P- 54  €387,23

BG110020 Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A composta per envolvent
aïllant de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i
bases portafusibles tipus H mida 2 de 3x400 A, neutre seccionable i
borns bimetàl·lics per a cable de 240 mm2 de secció, inclòs caixa i tapa
per a protecció de cables

 €296,53000

Otros conceptos 90,70 €

uGG11GD62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250
A, segons esquema Unesa número 11 , seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 55  €473,95

BG11GD80 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
250 A, segons esquema Unesa número 11 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

 €351,04000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €11,63000
Otros conceptos 111,28 €

uGG2FT042 Element de fixació per cables amb tac d'expansió per clau d'acer tipus PCS
62 de Sicame o equivalent, amb brida dentada desmuntable, inclòs
muntatge superficial i material auxiliar

P- 56  €1,82

BG2FT042 Fixació tipus PCS 62 de Sicame o equivalent, amb tac d'expansió de 8
mm de diàmetre per a clau d'acer, amb brida dentada desmuntable tipus
CCD 9-42 o equivalent de 10 a 38 mm de diàmetre de capacitat
instal·lació de cables, inclòs material auxiliar

 €0,84000

Otros conceptos 0,98 €

mGG319554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub

P- 57  €6,09

BG319550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC

 €3,57000

Otros conceptos 2,52 €

mGG31BGDV Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 58  €201,59

BG31BGDU Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

 €170,52000

Otros conceptos 31,07 €

uGHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 59  €289,75
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B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

 €13,53506

BHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

 €171,80000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Otros conceptos 64,56 €

uGHNO9876 Llumenera clara tipus JCH-400/GC-V amb làmpada de Vapor Hg 75W.P- 60  €291,09

BHU6890Y Llumenera tipus JCH-400/GC-V amb tancament i difusor de vidre corbat.  €234,25000
BHU87690 Làmpada tubular clara Vapor Hg, 75W  €7,46000

Otros conceptos 49,38 €

m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 61  €3,32

Otros conceptos 3,32 €

uGR61278A Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

P- 62  €430,90

B0111000 Aigua  €0,50850
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat

elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €110,74500

Otros conceptos 319,65 €

m2K898U005 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una
capa de fons i dues d'acabat

P- 63  €11,59

B89ZNU40 Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per
a exteriors

 €4,59900

B8ZAT030 Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors  €1,00200
B8ZAT130 Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors  €2,08200

Otros conceptos 3,91 €

El autor del proyecto

Guillermo Martínez Cantón

Enero de 2014
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PRESUPUESTO Pág.: 1

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 51)

122,67720,39 2.501,38

2 G3J2U67V m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i
apilament dins de l'obra. (P - 25)

862,50010,87 9.375,38

3 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

603,7501,02 615,83

4 XPPJ7 u Partida alçada a justificar per a la retirada del rocòdrom. (P - 0) 1,0002.000,00 2.000,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.01 14.492,59

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO IZQUIERDO02

TÍTULO DEMOLICIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

14,0866,38 89,87

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

55,4655,07 281,21

3 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat (P - 6)

26,411862,99 22.792,43

4 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com
medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte de
armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestion de residuos (P - 5)

236,95059,09 14.001,38

5 XPPJS2 m Partida alçada a justificar per al desmuntatge, càrrega,
transport i descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica. (P -
0)

7,00022,97 160,79

TÍTULOTOTAL 01.01.02.01 37.325,68

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO IZQUIERDO02

TÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)

194,65610,07 1.960,19

EUR
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2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

145,9923,85 562,07

3 G228U67F m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material
granular drenant. (P - 16)

11,83628,44 336,62

TÍTULOTOTAL 01.01.02.02 2.858,88

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO IZQUIERDO02

TÍTULO CIMIENTOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

87,5008,80 770,00

2 G3E5U90P m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig
crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

14,137358,03 5.061,47

3 G3EZU100 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

6,000136,04 816,24

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 27)

3,5008,89 31,12

5 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 23) 36,00025,25 909,00

6 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 20 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

2.796,7051,32 3.691,65

7 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 31)

52,50098,20 5.155,50

8 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
 (P - 14)

17,5008,84 154,70

TÍTULOTOTAL 01.01.02.03 16.589,68

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO IZQUIERDO02

TÍTULO CONSTRUCCIÓN ESTRIBO04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 26)

3,50013,62 47,67

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 35) 59,80636,53 2.184,71

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 36) 56,49040,93 2.312,14

4 G440P040 kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500
N/mm². incluida instalación (P - 29)

1.457,7723,00 4.373,32

5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 31)

41,72098,20 4.096,90

6 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat (P - 41)

9,24035,01 323,49

TÍTULOTOTAL 01.01.02.04 13.338,23

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO DERECHO03

TÍTULO DEMOLICIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat (P - 6)

25,900862,99 22.351,44

2 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com
medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte de
armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestion de residuos (P - 5)

165,90059,09 9.803,03

3 XPPJS2 m Partida alçada a justificar per al desmuntatge, càrrega,
transport i descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica. (P -
0)

7,00022,97 160,79

TÍTULOTOTAL 01.01.03.01 32.315,26

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO DERECHO03

TÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)

132,72010,07 1.336,49

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

99,5403,85 383,23

3 G228U67F m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material
granular drenant. (P - 16)

9,70228,44 275,92

EUR
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TÍTULOTOTAL 01.01.03.02 1.995,64

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO DERECHO03

TÍTULO CIMIENTOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

87,5008,80 770,00

2 G3E5U90P m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig
crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

14,137358,03 5.061,47

3 G3EZU100 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

6,000136,04 816,24

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 27)

3,5008,89 31,12

5 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 23) 36,00025,25 909,00

6 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 20 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

2.796,7051,32 3.691,65

7 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 31)

52,50098,20 5.155,50

8 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
 (P - 14)

17,5008,84 154,70

TÍTULOTOTAL 01.01.03.03 16.589,68

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO ESTRIBO DERECHO03

TÍTULO CONSTRUCCIÓN ESTRIBO04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 26)

3,50013,62 47,67

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 35) 41,53636,53 1.517,31

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 36) 42,28040,93 1.730,52

EUR
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4 G440P040 kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500
N/mm². incluida instalación (P - 29)

902,8633,00 2.708,59

5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 31)

27,51098,20 2.701,48

6 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat (P - 41)

4,05035,01 141,79

TÍTULOTOTAL 01.01.03.04 8.847,36

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO PILAS04

TÍTULO ALZADOS PILAS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 37)

173,30432,54 5.639,31

2 G4B14200 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 - 34)

4.793,4901,30 6.231,54

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)

62,582105,54 6.604,90

4 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 40)

44,80018,88 845,82

TÍTULOTOTAL 01.01.04.01 19.321,57

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO PILAS04

TÍTULO CIMIENTOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

90,1898,80 793,66

2 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig
crosshole, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 18)

63,582387,45 24.634,85

3 G3E5U180 m3 Execució d'encastament a roca de piló de d>=100 cm, de
qualsevol tipus, incloent perforació i extracció dels materials,
tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30 col·locació
d'armadures, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)

16,340632,63 10.337,17

EUR
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4 G3EZU100 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

6,000136,04 816,24

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 27)

46,8758,89 416,72

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 35) 78,75036,53 2.876,74

7 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 20 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

4.684,7651,32 6.183,89

8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)

70,314105,54 7.420,94

9 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
 (P - 14)

46,8758,84 414,38

TÍTULOTOTAL 01.01.04.02 53.894,59

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO TABLERO05

TÍTULO LOSA01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de
taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl·lic autoportant, inclòs col·locació (P - 38)

1.289,10464,62 83.301,90

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)

37.685,1940,99 37.308,34

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)

283,603105,54 29.931,46

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 42)

1.380,5894,35 6.005,56

5 G44V031 u Pern concetador totalment col·locat. (P - 28) 2.496,0002,72 6.789,12

TÍTULOTOTAL 01.01.05.01 163.336,38

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO TABLERO05

TÍTULO CAJÓN02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G440U050 kg Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements
de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures (P - 30)

318.356,3973,10 986.904,83

EUR
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2 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil
de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm
com a màxim, col·locat amb adhesiu (P - 39)

12,400174,99 2.169,88

3 XPPJEM pa Partida alçada a justificar per a la col·locació dels mòduls
metàl·lics mitjançant grues de gran tonatge. Inclou la
soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets que
serveixen de recolzaments provisionals. (P - 0)

1,00050.000,00 50.000,00

4 XPPJMT pa Partida alçada a justificar per a la construcció de motes
d'accés i desviaments parcials i temporals de les aigües del riu
Segre, per tal d'aïllar les zones de treball en sec. Inclòs
aportació i compactació de terres de préstec per a construcció
de motes, així com subministrament i instal·lació de
canalitzacions, bombes de buidat, grups electrògens, i
manteniment mentre durin les activitats previstes. Inclou la
retirada un cop finalitzades les mateixes. (P - 0)

1,00030.000,00 30.000,00

TÍTULOTOTAL 01.01.05.02 1.069.074,71

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO OTROS06

TÍTULO PAVIMENTOS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
50)

1.289,1040,64 825,03

2 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 48)

120,89538,36 4.637,53

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
49)

5,440427,98 2.328,21

4 XPPJM2 u Partida alçada a justificar per als separadors de cautxú de la
pasarel·la. (P - 0)

104,0003,50 364,00

5 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 52)

623,7600,57 355,54

TÍTULOTOTAL 01.01.06.01 8.510,31

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO ESTRUCTURA01

SUBCAPITULO OTROS06

TÍTULO ACABADOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPPJP m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana del
pont. Incloses plaques de vidri laminar entre muntants
verticals. (P - 0)

415,840450,00 187.128,00

2 GG31BGDV m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 58)

415,840201,59 83.829,19

EUR
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3 GG2FT042 u Element de fixació per cables amb tac d'expansió per clau
d'acer tipus PCS 62 de Sicame o equivalent, amb brida
dentada desmuntable, inclòs muntatge superficial i material
auxiliar (P - 56)

86,0001,82 156,52

4 GG110020 u Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament
de poliester reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H
mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per
a cable de 240 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a
protecció de cables, segons especificacions i normativa de la
companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge,
fixació i connexionat (P - 54)

2,000387,23 774,46

5 XPPJE1 u Partida alçada a justificar per a la iluminació de la pasarel·la
integrada en la barana. (P - 0)

1,00050.000,00 50.000,00

6 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al
silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 63)

904,91911,59 10.488,01

7 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs
transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 24)

862,50015,57 13.429,13

TÍTULOTOTAL 01.01.06.02 345.805,31

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO MARGEN IZQUIERDO02

SUBCAPITULO DEMOLICIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)

187,2016,66 1.246,76

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

2.473,4805,07 12.540,54

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

20,5326,38 130,99

4 XPPJS1 pa Partida alçada a justificar per al desmuntatge, transport i
descàrrega fins a magatzem municipal de mobiliari urbà divers,
així com elements de senyalització i il·luminació. (P - 0)

1,0001.000,00 1.000,00

5 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i
arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per
l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec
de condicions (P - 10)

5,000206,35 1.031,75

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.01 15.950,04

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO MARGEN IZQUIERDO02

SUBCAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

1.007,1215,32 5.357,88

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.02 5.357,88

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO MARGEN IZQUIERDO02

SUBCAPITULO PAVIMENTOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 43)

598,69721,52 12.883,96

2 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 48)

40,38038,36 1.548,98

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
49)

1,817427,98 777,64

4 G9F17141HMLP m2 Paviment de peça de formigó de forma quadrada de 12x12 cm
i 8 cm de gruix, preu superior ref. 100061742 de la serie
Minigrid de CERANCO , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 47)

2.173,34057,74 125.488,65

5 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 52)

430,5180,57 245,40

6 GBA3U601 m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 53)

2,00026,22 52,44

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.03 140.997,07

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO MARGEN IZQUIERDO02

SUBCAPITULO JARDINERÍA04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G972M478 m Separador per a zona ajardinada amb peces de formigó
prefabricat de 30x20x8 cm col·locades amb morter sobre base
formigó no estructural HNE-15. (P - 45)

116,54226,15 3.047,57

2 G92J87KL6 m3 Base de grava drenant, estesa i compactació. (P - 44) 23,55326,62 626,98

3 F2A1HYSD m3 Subministrament de terra vegetal (P - 1) 70,6597,46 527,12

4 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 61)

70,6583,32 234,58

5 FR71221G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior , i la primera sega (P - 4)

471,0571,54 725,43

EUR
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6 GR61278A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80
a 100 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 62)

6,000430,90 2.585,40

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.04 7.747,08

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO MARGEN IZQUIERDO02

SUBCAPITULO MOBILIARIO URBANO05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 59)

20,000289,75 5.795,00

2 GHNO9876 u Llumenera clara tipus JCH-400/GC-V amb làmpada de Vapor
Hg 75W. (P - 60)

20,000291,09 5.821,80

3 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 57)

300,0006,09 1.827,00

4 GG11GD62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 11 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment (P - 55)

2,000473,95 947,90

5 FQ226010 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb
pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 3)

3,000572,22 1.716,66

6 FQ1JIOXS5 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 2,50 m, amb suports de
fosa d'alumini, amb respatller mallat, col·locat amb fixacions
mecàniques. (P - 2)

15,0001.140,92 17.113,80

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.05 33.222,16

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO MARGEN DERECHO03

SUBCAPITULO PAVIMENTO01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 46)

38,25029,50 1.128,38

SUBCAPITULOTOTAL 01.03.01 1.128,38

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 VHGS58N u Partida alçada a justificar per als elements de Seguretat i Salut
de l'obra. (Annex 13) (P - 0)

1,00062.907,27 62.907,27

CAPÍTULOTOTAL 01.04 62.907,27

OBRA PRESUPUESTO   PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE01

CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 VFGWJ4G u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra.
(Annex  14) (P - 0)

1,0006.304,30 6.304,30

CAPÍTULOTOTAL 01.05 6.304,30

EUR
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Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 4: TÍTULO Importe

Título 01.01.02.01 Demoliciones 37.325,68
Título 01.01.02.02 Movimiento de Tierras 2.858,88
Título 01.01.02.03 Cimientos 16.589,68
Título 01.01.02.04 Construcción Estribo 13.338,23

01.01.02 Estribo izquierdoSubcapitulo 70.112,47

Título 01.01.03.01 Demoliciones 32.315,26
Título 01.01.03.02 Movimiento de Tierras 1.995,64
Título 01.01.03.03 Cimientos 16.589,68
Título 01.01.03.04 Construcción Estribo 8.847,36

01.01.03 Estribo derechoSubcapitulo 59.747,94

Título 01.01.04.01 Alzados Pilas 19.321,57
Título 01.01.04.02 Cimientos 53.894,59

01.01.04 PilasSubcapitulo 73.216,16

Título 01.01.05.01 Losa 163.336,38
Título 01.01.05.02 Cajón 1.069.074,71

01.01.05 TableroSubcapitulo 1.232.411,09

Título 01.01.06.01 Pavimentos 8.510,31
Título 01.01.06.02 Acabados 345.805,31

01.01.06 OtrosSubcapitulo 354.315,62

1.789.803,28

NIVEL 3: SUBCAPITULO Importe

Subcapitulo 01.01.01 Trabajos previos 14.492,59
Subcapitulo 01.01.02 Estribo izquierdo 70.112,47
Subcapitulo 01.01.03 Estribo derecho 59.747,94
Subcapitulo 01.01.04 Pilas 73.216,16
Subcapitulo 01.01.05 Tablero 1.232.411,09
Subcapitulo 01.01.06 Otros 354.315,62

01.01 EstructuraCapítulo 1.804.295,87

Subcapitulo 01.02.01 Demoliciones 15.950,04
Subcapitulo 01.02.02 Movimiento de tierras 5.357,88
Subcapitulo 01.02.03 Pavimentos 140.997,07
Subcapitulo 01.02.04 Jardinería 7.747,08
Subcapitulo 01.02.05 Mobiliario Urbano 33.222,16

01.02 Margen IzquierdoCapítulo 203.274,23

Subcapitulo 01.03.01 Pavimento 1.128,38
01.03 Margen DerechoCapítulo 1.128,38

2.008.698,48

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Estructura 1.804.295,87
Capítulo 01.02 Margen Izquierdo 203.274,23
Capítulo 01.03 Margen Derecho 1.128,38
Capítulo 01.04 Seguridad y Salud 62.907,27
Capítulo 01.05 Gestión de Residuos 6.304,30

01 Presupuesto   Pasarela Peatonal sobre el río SegreObra 2.077.910,05

2.077.910,05

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 2

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto  Pasarela Peatonal sobre el río Segre 2.077.910,05
2.077.910,05

EUR
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Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

2.077.910,05PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

270.128,3113 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.077.910,05....................................................................................................................................

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.077.910,05....................................................................................................................................124.674,60

Subtotal 2.472.712,96

21 % IVA SOBRE 2.472.712,96....................................................................................................................................519.269,72

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.991.982,68€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS )

El autor del proyecto

Guillermo Martínez Cantón

Enero de 2014


