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Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

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

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

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

2 Costat sud 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 02  URBANITZACIÓ

Activitat 01  VORERES I VORADES

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

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

1 Costat nord 20,000 3,500 70,000 C#*D#*E#*F#

2 Costat sud 8,500 3,500 29,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,750

2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

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

1 Costat nord 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Costat sud 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#

4 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 02  URBANITZACIÓ

Activitat 02  MOBILIARI URBÀ I PLANTACIONS

1 GR61U106 u Subministrament i plantació d'arbre similar a existents, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

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

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 03  ESTRUCTURES

Activitat 02  PILES

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 Pila costat nord 5,000 6,000 1,500 45,000 C#*D#*E#*F#

2 Pila central 5,500 3,250 1,500 26,813 C#*D#*E#*F#

3 Pila costat sud 5,500 4,000 1,500 33,000 C#*D#*E#*F#

4 Piles rampa costat nord 5,000 3,500 1,500 12,000 315,000 C#*D#*E#*F#

5 Piles rampa costat sud 5,000 3,500 1,500 13,000 341,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 761,063

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

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

1 Pila costat nord 4,100 5,100 20,910 C#*D#*E#*F#

2 Pila central 4,600 2,350 10,810 C#*D#*E#*F#

3 Pila costat sud 4,600 3,100 14,260 C#*D#*E#*F#

4 Piles rampa costat nord 4,100 2,600 12,000 127,920 C#*D#*E#*F#

5 Piles rampa costat sud 4,100 2,600 13,000 138,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,480

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

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

1 Sabates

2 Pila costat nord 4,000 5,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pila central 4,500 2,250 1,000 10,125 C#*D#*E#*F#

4 Pila costat sud 4,500 3,000 1,000 13,500 C#*D#*E#*F#

5 Piles rampa costat nord 4,000 2,500 1,000 12,000 120,000 C#*D#*E#*F#

6 Piles rampa costat sud 4,000 2,500 1,000 13,000 130,000 C#*D#*E#*F#

7 Alçats

8 Pila costat nord 0,850 0,850 7,250 2,000 10,476 C#*D#*E#*F#

9 Pila central 0,850 0,850 7,250 2,000 10,476 C#*D#*E#*F#

10 Pila costat sud 0,850 0,850 7,250 2,000 10,476 C#*D#*E#*F#

11 Piles rampa costat nord 0,400 0,400 7,250 2,000 2,320 C#*D#*E#*F#

12 0,400 0,400 6,450 2,000 2,064 C#*D#*E#*F#

13 0,400 0,400 5,560 2,000 1,779 C#*D#*E#*F#

14 0,400 0,400 4,760 2,000 1,523 C#*D#*E#*F#

15 0,400 0,400 3,960 2,000 1,267 C#*D#*E#*F#

16 0,400 0,400 3,160 2,000 1,011 C#*D#*E#*F#

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

17 0,400 0,400 2,360 2,000 0,755 C#*D#*E#*F#

18 0,400 0,400 1,560 4,000 0,998 C#*D#*E#*F#

19 0,400 0,400 0,760 2,000 0,243 C#*D#*E#*F#

20 0,400 0,400 0,300 2,000 0,096 C#*D#*E#*F#

21 Piles rampa costat sud 0,400 0,400 7,250 2,000 2,320 C#*D#*E#*F#

22 0,400 0,400 6,450 2,000 2,064 C#*D#*E#*F#

23 0,400 0,400 5,560 4,000 3,558 C#*D#*E#*F#

24 0,400 0,400 4,760 2,000 1,523 C#*D#*E#*F#

25 0,400 0,400 3,960 2,000 1,267 C#*D#*E#*F#

26 0,400 0,400 3,160 2,000 1,011 C#*D#*E#*F#

27 0,400 0,400 2,360 4,000 1,510 C#*D#*E#*F#

28 0,400 0,400 1,560 2,000 0,499 C#*D#*E#*F#

29 0,400 0,400 0,760 2,000 0,243 C#*D#*E#*F#

30 0,400 0,400 0,300 2,000 0,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,200

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

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

1 Quantia (80 kg/m3) 351,200 80,000 28.096,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.096,000

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Sabates

2 Pila costat nord 4,000 2,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 5,000 2,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Pila central 4,500 2,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 2,250 2,000 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

6 Pila costat sud 4,500 2,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

7 3,000 2,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 Piles rampa costat nord 4,000 2,000 1,000 12,000 96,000 C#*D#*E#*F#

9 2,500 2,000 1,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 Piles rampa costat sud 4,000 2,000 1,000 13,000 104,000 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 1,000 13,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,500

6 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist

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

1 Alçats

2 Pila costat nord 0,850 4,000 7,250 2,000 49,300 C#*D#*E#*F#

3 Pila central 0,850 4,000 7,250 2,000 49,300 C#*D#*E#*F#

4 Pila costat sud 0,850 4,000 7,250 2,000 49,300 C#*D#*E#*F#

5 Piles rampa costat nord 0,400 4,000 7,250 2,000 23,200 C#*D#*E#*F#

6 0,400 4,000 6,450 2,000 20,640 C#*D#*E#*F#

7 0,400 4,000 5,560 2,000 17,792 C#*D#*E#*F#

8 0,400 4,000 4,760 2,000 15,232 C#*D#*E#*F#

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

9 0,400 4,000 3,960 2,000 12,672 C#*D#*E#*F#

10 0,400 4,000 3,160 2,000 10,112 C#*D#*E#*F#

11 0,400 4,000 2,360 2,000 7,552 C#*D#*E#*F#

12 0,400 4,000 1,560 4,000 9,984 C#*D#*E#*F#

13 0,400 4,000 0,760 2,000 2,432 C#*D#*E#*F#

14 0,400 4,000 0,300 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

15 Piles rampa costat sud 0,400 4,000 7,250 2,000 23,200 C#*D#*E#*F#

16 0,400 4,000 6,450 2,000 20,640 C#*D#*E#*F#

17 0,400 4,000 5,560 4,000 35,584 C#*D#*E#*F#

18 0,400 4,000 4,760 2,000 15,232 C#*D#*E#*F#

19 0,400 4,000 3,960 2,000 12,672 C#*D#*E#*F#

20 0,400 4,000 3,160 2,000 10,112 C#*D#*E#*F#

21 0,400 4,000 2,360 4,000 15,104 C#*D#*E#*F#

22 0,400 4,000 1,560 2,000 4,992 C#*D#*E#*F#

23 0,400 4,000 0,760 2,000 2,432 C#*D#*E#*F#

24 0,400 4,000 0,300 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 409,404

7 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.

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

1 Excavació 761,060 761,060 C#*D#*E#*F#

2 Formigó 293,625 -1 -293,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,435

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 03  ESTRUCTURES

Activitat 03  TAULER

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

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

1 Passarel.la

2 Cordó inferior 91,000 0,400 0,500 7.850,000 142.870,000 C#*D#*E#*F#

3 91,000 0,360 0,460 -7850 -118296,36 C#*D#*E#*F#

4 Cordó superior 91,000 0,300 0,300 7.850,000 64.291,500 C#*D#*E#*F#

5 91,000 0,270 0,270 -7850 -52076,115 C#*D#*E#*F#

6 Muntants verticals 32,300 0,300 0,300 7.850,000 22.819,950 C#*D#*E#*F#

7 32,300 0,270 0,270 -7850 -18484,1595 C#*D#*E#*F#

8 Muntants horitzontals 81,600 0,300 0,300 7.850,000 57.650,400 C#*D#*E#*F#

9 81,600 0,270 0,270 -7850 -46696,824 C#*D#*E#*F#

10 38,400 0,080 0,080 7.850,000 1.929,216 C#*D#*E#*F#

11 38,400 0,068 0,068 -7850 -1393,85856 C#*D#*E#*F#

12 Barana no estructural 124,800 0,080 0,080 7.850,000 6.269,952 C#*D#*E#*F#

13 124,800 0,068 0,068 -7850 -4530,04032 C#*D#*E#*F#

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

14 Rampes

15 Cordó inferior 223,000 0,400 0,500 7.850,000 350.110,000 C#*D#*E#*F#

16 223,000 0,360 0,460 -7850 -289891,08 C#*D#*E#*F#

17 Muntants horitzontals 98,400 0,300 0,300 7.850,000 69.519,600 C#*D#*E#*F#

18 98,400 0,270 0,270 -7850 -56310,876 C#*D#*E#*F#

19 96,000 0,080 0,080 7.850,000 4.823,040 C#*D#*E#*F#

20 96,000 0,068 0,068 -7850 -3484,6464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129.119,698

2 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 03  ESTRUCTURES

Activitat 04  ACABATS

1 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

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

1 Passarel.la 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Rampes 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

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

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

1 Passarel.la 2,500 3,000 0,300 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Rampes 2,500 3,000 0,300 26,000 58,500 C#*D#*E#*F#

3 2,500 3,000 0,300 24,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,500

3 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 125 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 80x40 mm i
brèndoles cada 20 cm de 50x20 mm, passamà superior de 80x60 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada
en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 223,500

4 G9FFU010 m2 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de longitud, 0.20 m d'amplada i 10 cm de gruix, inclou
subministrament, col·locació en estructura metàl.lica, ancoratge. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Passarel.la 45,500 2,400 109,200 C#*D#*E#*F#

2 Rampa 115,500 2,400 277,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,400

5 PPA10001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la connexió i posta a terra de l'estructura metàl·lica

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 04  PARTIDES ALÇADES

Activitat 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 04  PARTIDES ALÇADES

Activitat 02  SEGURETAT VIAL

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 05  SERVEIS AFECTATS

Activitat 01  FECSA ENDESA

Subcapítol 01  SERVEI Nº 01. LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

1 SE12S010 m Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm2 Al o Cu, inclòs desconnexió
de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

2 SE12S100 u Desmuntatge conversió aerosubterrània de línia baixa tensió en pal de fusta, formigó o façana, inclòs transport a
l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SE15S010 u Desmuntatge de pal de formigó fins 0.40m de fondària. Inclou el tall per la base, retirada dels ferratges i aïllament,
demolició de la sabata fins a una profunditat de 40cm i replè de l'excavació, transport a nou emplaçament o abocador
autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors
elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 SE23S110 u Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat model A1 per a canalitzacions elèctriques subterrànies BT i MT,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors 0,905 x 0,815 m, 1m de profunditat,
dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou subministrament i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 SE23S210 u Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de dimensions 0,720 x 0,620 m i pas lliure de 0,675
x 0,580 m per a pericó model A1, segons norma de la companyia de distribució elèctrica., inclou subministrament i
col·locació, completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 SEA2S050 m Conductor trenat RZ 3x150/80 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs subministrament, estesa, connexionat i tensat i
grapat. Amb els accessoris corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

10 SEA4S070 u Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil, per a circuit RZ 3x150/80mm2 0,6/1 kV col.locats en
suports o grapat a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAU101 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de reciclatge
o transferència a una distància entre 25 i 60 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició (runa neta
de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

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

1 Runa 63,730 63,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,730

2 F2RAU351 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge
o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

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

1 Cartró 25,790 25,790 C#*D#*E#*F#

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 25,790

3 F2RAU701 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de
residus a una distància de 25 a 60 km, de residus especials (terra contaminada, fibrociment i qualsevol altre residu
especial), canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

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

1 Especials 25,790 25,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,790

4 F2RAU341 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge
o transferència de residus de fusta no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

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

1 Fusta 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,110

5 F2RAU331 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge
o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

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

1 Plàstic 0,280 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,280

6 F2RAU251 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a planta de
compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

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

1 Restes vegetals 0,390 0,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,390

7 F2RAU321 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge
o transferència de de metalls barrejats no especials a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

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

1 Metalls 62,410 62,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,410

Obra 01  PASSAREL.LA PER A VIANANTS. MATARÓ.

Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

1 XPAQ0001 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat de l'obra (excedent respecte a l'1.5% a càrrec del contratista)

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 
 
 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

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

3,39 129.119,698 65,631 437.715,78 65,63

G9FFU010 m2 Paviment de fusta tractada amb
autoclau, de 1.40 m de
longitud, 0.20 m d'amplada i
10 cm de gruix, inclou
subministrament, col·locació en
estructura metàl.lica,
ancoratge. Tot inclòs
completament acabat.

99,15 386,400 5,742 38.311,56 71,38

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

106,64 351,200 5,623 37.451,97 76,99

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

1,02 28.096,000 4,304 28.657,92 81,29

GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció
en estructures de 125 cm
d'alçària amb muntants cada 100
cm de 80x40 mm i brèndoles cada
20 cm de 50x20 mm, passamà
superior de 80x60 mm i
travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa
i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

111,15 223,500 3,725 24.842,03 85,01

G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament vist

58,33 409,404 3,586 23.880,54 88,59

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

31,77 371,500 1,777 11.802,56 90,36

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

11.776,06 1,000 1,778 11.776,06 92,13

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

10.000,00 1,000 1,509 10.000,00 93,63

G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,27 761,063 0,7210 4.771,87 94,34

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2RAU701 m3 Separació en obra, manteniment
i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada
dipòsit autoritzat de residus a
una distància de 25 a 60 km, de
residus especials (terra
contaminada, fibrociment i
qualsevol altre residu
especial), canons i despeses
per a la deposició controlada
de residu procedent de l'obra.
Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

154,32 25,790 0,6011 3.979,91 94,94

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.

7,99 467,435 0,5612 3.734,81 95,50

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

29,65 121,500 0,5413 3.602,48 96,04

G21R0002 u Tala o trasplantament 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

183,13 18,000 0,4914 3.296,34 96,54

PPA10001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la connexió i
posta a terra de l'estructura
metàl·lica

3.000,00 1,000 0,4515 3.000,00 96,99

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

29,72 99,750 0,4416 2.964,57 97,43

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.

9,10 312,480 0,4317 2.843,57 97,86

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
XPAQ0001 pa Partida alçada a justificar per

al control de qualitat de
l'obra (excedent respecte a
l'1.5% a càrrec del
contratista)

2.672,54 1,000 0,4018 2.672,54 98,26

SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs
subministrament, transport, tub
pvc pg-13, excavació en terra,
formigonat, armat i hissat.

1.075,15 2,000 0,3219 2.150,30 98,58

PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a prova de càrrega

1.500,00 1,000 0,2220 1.500,00 98,80

G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat,
per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

83,87 17,500 0,2221 1.467,73 99,02

F2RAU101 m3 Separació en obra, manteniment
i senyalització del contenidor,
transport i deposició
controlada a centre de
reciclatge o transferència a
una distància entre 25 i 60 km,
de residus inerts procedents de
construcció o demolició (runa
neta de pes específic superior
a 1.100 kg/m3). Inclou tota la
documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

20,98 63,730 0,2022 1.337,06 99,23

G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

15,02 71,000 0,1623 1.066,42 99,39

F2RAU321 m3 Separació en obra, manteniment
i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada
a centre de reciclatge o
transferència de de metalls
barrejats no especials a una
distància de 25 a 60 km. Inclou
tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

13,59 62,410 0,1324 848,15 99,51

SEA2S050 m Conductor trenat RZ 3x150/80
alm 0.6/1 kV, sobre suports,
inclòs subministrament, estesa,
connexionat i tensat i grapat.
Amb els accessoris
corresponents.

14,66 51,000 0,1125 747,66 99,62

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GR61U106 u Subministrament i plantació

d'arbre similar a existents, en
clot de plantació 0,7x0,7x0,7
m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de
tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

110,34 5,000 0,0826 551,70 99,71

SE23S110 u Pericó prefabricat de formigó o
polipropilé reforçat model A1
per a canalitzacions
elèctriques subterrànies BT i
MT, segons norma de la
companyia de distribució
elèctrica, dimensions interiors
0,905 x 0,815 m, 1m de
profunditat, dimensions boca
0,625 x 0,535 m, inclou
subministrament i col·locació.

497,40 1,000 0,0727 497,40 99,78

SE15S010 u Desmuntatge de pal de formigó
fins 0.40m de fondària. Inclou
el tall per la base, retirada
dels ferratges i aïllament,
demolició de la sabata fins a
una profunditat de 40cm i replè
de l'excavació, transport a nou
emplaçament o abocador
autoritzat. 

355,34 1,000 0,0528 355,34 99,84

SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de
línia de baixa tensió, en
suport o façana, inclòs el
subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines,
abraçadores, suports de cables
i empalmament de conductors
fins a secció RZ 3x150/80mm2
0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2
0,6/1kV, muntada.

295,32 1,000 0,0429 295,32 99,88

SE23S210 u Marc i tapa de foneria, de
resistència B-125 segons UNE-EN
124, de dimensions 0,720 x
0,620 m i pas lliure de 0,675 x
0,580 m per a pericó model A1,
segons norma de la companyia de
distribució elèctrica., inclou
subministrament i col·locació,
completament acabat.

215,51 1,000 0,0330 215,51 99,91

SE12S010 m Desmuntatge d'un circuit de
cable convencional sobre
suports fins a secció de 150mm2
Al o Cu, inclòs desconnexió de
puntes del cable,
identificació, transport a
magatzem o a abocador. 

2,85 54,000 0,0231 153,90 99,93

SEA4S070 u Subministrament i muntatge
d'empalmament termoretràctil,
per a circuit RZ 3x150/80mm2
0,6/1 kV col.locats en suports
o grapat a paret. 

76,25 2,000 0,0232 152,50 99,96

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GDG3U004 m Canalització de serveis
executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació,
llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

13,44 9,000 0,0233 120,96 99,98

F2RAU351 m3 Separació en obra, manteniment
i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada
a centre de reciclatge o
transferència de residus de
paper i cartró no especials, a
una distància de 25 a 60 km.
Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

4,09 25,790 0,0234 105,48 99,99

SE12S100 u Desmuntatge conversió
aerosubterrània de línia baixa
tensió en pal de fusta, formigó
o façana, inclòs transport a
l'abocador.

38,31 1,000 0,0135 38,31 100,00

F2RAU251 m3 Separació en obra, manteniment
i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada
a planta de compostatge de
residus vegetals bruts
procedents de poda o sega a una
distància de 25 a 60 km. Inclou
tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

30,17 0,390 0,0036 11,77 100,00

SE21S020 m Subministrament i col.locació a
l'interior de la rasa de cinta
de plàstic de senyalització de
presència de conductors
elèctrics subterranis segons
normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,44 9,000 0,0037 3,96 100,00

F2RAU331 m3 Separació en obra, manteniment
i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada
a centre de reciclatge o
transferència de residus de
plàstic no especials, a una
distància de 25 a 60 km. Inclou
tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

4,77 0,280 0,0038 1,34 100,00

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
F2RAU341 m3 Separació en obra, manteniment

i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada
a centre de reciclatge o
transferència de residus de
fusta no especials, a una
distància de 25 a 60 km. Inclou
tota la documentació
acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot
inclòs.

7,81 0,110 0,0039 0,86 100,00

TOTAL: 100,00666.926,13

EUR



 
 
 
QUADRE DE PREUS 1 



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2RAU101P-1 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a
centre de reciclatge o transferència a una distància entre 25 i 60 km, de residus inerts procedents
de construcció o demolició (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

20,98 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2RAU251P-2 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a
planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància de
25 a 60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F2RAU321P-3 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a
centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats no especials a una distància de 25 a
60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

13,59 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F2RAU331P-4 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a
centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància de 25 a 60
km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F2RAU341P-5 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a
centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a una distància de 25 a 60
km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F2RAU351P-6 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a
centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància de
25 a 60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F2RAU701P-7 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada
dipòsit autoritzat de residus a una distància de 25 a 60 km, de residus especials (terra
contaminada, fibrociment i qualsevol altre residu especial), canons i despeses per a la deposició
controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

154,32 €

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

G21R0002P-8 u Tala o trasplantament 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

183,13 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G222U002P-9 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G228U015P-10 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.

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G3Z1U010P-11 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.

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

G440U030P-12 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

G450U070P-13 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 106,64 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4B0U020P-14 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G4D0U010P-15 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,77 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

G4D0U025P-16 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 58,33 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G4Z7U002P-17 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

83,87 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G4ZBU026P-18 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

29,65 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G9650002P-19 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

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

29,72 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

G9FFU010P-21 m2 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de longitud, 0.20 m d'amplada i 10 cm de
gruix, inclou subministrament, col·locació en estructura metàl.lica, ancoratge. Tot inclòs
completament acabat.

99,15 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GB12U020P-22 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 125 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
80x40 mm i brèndoles cada 20 cm de 50x20 mm, passamà superior de 80x60 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

111,15 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GDG3U004P-23 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GR61U106P-24 u Subministrament i plantació d'arbre similar a existents, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

110,34 €

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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PPA0U001P-25 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

PPA10001P-26 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la connexió i posta a terra de l'estructura metàl·lica 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

PPAU0115P-27 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

SE12S010P-28 m Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm2 Al o Cu,
inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

SE12S100P-29 u Desmuntatge conversió aerosubterrània de línia baixa tensió en pal de fusta, formigó o façana,
inclòs transport a l'abocador.

38,31 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

SE15S010P-30 u Desmuntatge de pal de formigó fins 0.40m de fondària. Inclou el tall per la base, retirada dels
ferratges i aïllament, demolició de la sabata fins a una profunditat de 40cm i replè de l'excavació,
transport a nou emplaçament o abocador autoritzat.

355,34 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

SE21S020P-31 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució
elèctrica.

0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

SE23S110P-32 u Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat model A1 per a canalitzacions elèctriques
subterrànies BT i MT, segons norma de la companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors
0,905 x 0,815 m, 1m de profunditat, dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou subministrament i
col·locació.

497,40 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

SE23S210P-33 u Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de dimensions 0,720 x 0,620 m
i pas lliure de 0,675 x 0,580 m per a pericó model A1, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica., inclou subministrament i col·locació, completament acabat.

215,51 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

SE32S120P-34 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra,
formigonat, armat i hissat.

1.075,15 €

(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

SEA2S050P-35 m Conductor trenat RZ 3x150/80 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs subministrament, estesa,
connexionat i tensat i grapat. Amb els accessoris corresponents.

14,66 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

SEA4S070P-36 u Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil, per a circuit RZ 3x150/80mm2 0,6/1
kV col.locats en suports o grapat a paret.

76,25 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

SEA6S010P-37 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament
de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV,
muntada.

295,32 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

                                                         Barcelona, juny de 2014
                                                           L´Autora del Projecte

                                                          Jessica Serrano Martín



 
 
 
QUADRE DE PREUS 2 



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3F2RAU101 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a una distància
entre 25 i 60 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 1  €20,98

B2RAU100 Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa neta de pes específic superior
a 1.100 kg/m3)

 €6,02800

Altres conceptes 14,95 €

m3F2RAU251 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts
procedents de poda o sega a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 2  €30,17

B2RAU250 Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts
procedents de poda o sega

 €19,21500

Altres conceptes 10,96 €

m3F2RAU321 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls
barrejats no especials a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 3  €13,59

B2RAU320 Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
metalls barrejats no especials, procedents de construcció o demolició

 €9,33300

Altres conceptes 4,26 €

m3F2RAU331 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
plàstic no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 4  €4,77

B2RAU330 Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
plàstic no especials, procedents de construcció o demolició

 €2,11050

Altres conceptes 2,66 €

m3F2RAU341 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
fusta no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 5  €7,81

B2RAU340 Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
fusta no especials, procedents de construcció o demolició

 €3,82470

Altres conceptes 3,99 €

m3F2RAU351 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
paper i cartró no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

P- 6  €4,09

B2RAU350 Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
paper i cartró no especials, procedents de construcció o demolició

 €1,46720

Altres conceptes 2,62 €

m3F2RAU701 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància de 25 a 60
km, de residus especials (terra contaminada, fibrociment i qualsevol altre
residu especial), canons i despeses per a la deposició controlada de residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

P- 7  €154,32

B2RAU700 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, procedents de
construcció o demolició (terra contaminada, fibrociment)

 €129,72000

B2RAUC00 Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció o
demolició

 €3,30000
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Altres conceptes 21,30 €

uG21R0002 Tala o trasplantament 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- 8  €183,13

B0111000 Aigua  €0,22725
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €70,11000

Altres conceptes 112,79 €

m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura 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- 9  €6,27

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,96600
Altres conceptes 5,30 €

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- 10  €7,99

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Altres conceptes 3,94 €

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- 11  €9,10

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

 €7,16625

Altres conceptes 1,93 €

kgG440U030 Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 12  €3,39

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU031 Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant
 €1,38600

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,19420
Altres conceptes 1,73 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 13  €106,64
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport

a l'obra
 €88,27350

Altres conceptes 18,37 €

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

P- 14  €1,02

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Altres conceptes 0,36 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 15  €31,77
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
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B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 27,87 €

m2G4D0U025 Encofrat i desencofrat corb en parament vistP- 16  €58,33
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús  €7,16000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €6,09570
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,84000

Altres conceptes 43,01 €

mG4Z7U002 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

P- 17  €83,87

B7J1U202 Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un
recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi

 €46,89000

Altres conceptes 36,98 €

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

P- 18  €29,65

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges  €1,23750
B4PZU020 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats  €20,98000

Altres conceptes 7,43 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

P- 19  €15,02

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

 €2,86650

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,24460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,59350

Altres conceptes 7,27 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 20  €29,72

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €2,53980
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €6,25800

Altres conceptes 13,94 €

m2G9FFU010 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de longitud, 0.20 m
d'amplada i 10 cm de gruix, inclou subministrament, col·locació en estructura
metàl.lica, ancoratge. Tot inclòs completament acabat.

P- 21  €99,15

B9FFUC10 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de longitud, 0.20 m
d'amplada  i 10 cm de gruix

 €41,24880

Altres conceptes 57,90 €
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mGB12U020 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 125 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 80x40 mm i brèndoles cada 20 cm de 50x20 mm,
passamà superior de 80x60 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 22  €111,15

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,43495
BB12UC02 Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 125 cm

d'alçària amb muntants cada 100 cm de 80x40 mm i brèndoles cada 20 cm
de 50x20 mm, passamà superior de 80x60 mm i travesser inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge

 €66,50000

Altres conceptes 44,22 €

mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110
mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 23  €13,44

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €3,10375
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs
p.p. de peces especials i accessoris

 €2,15220

Altres conceptes 8,18 €

uGR61U106 Subministrament i plantació d'arbre similar a existents, en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 24  €110,34

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,22648

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,27720
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,17200
BR451006 Subministrament d'arbre similar als existents  €77,12000
BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø

mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €4,02000

Altres conceptes 28,52 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 25  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

paPPA10001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la connexió i posta a terra de
l'estructura metàl·lica

P- 26  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

paPPAU0115 Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrregaP- 27  €1.500,00
Sense descomposició 1.500,00 €

mSE12S010 Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció
de 150mm2 Al o Cu, inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació,
transport a magatzem o a abocador. 

P- 28  €2,85

Sense descomposició 2,85 €

uSE12S100 Desmuntatge conversió aerosubterrània de línia baixa tensió en pal de fusta,
formigó o façana, inclòs transport a l'abocador.

P- 29  €38,31

Sense descomposició 38,31 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uSE15S010 Desmuntatge de pal de formigó fins 0.40m de fondària. Inclou el tall per la
base, retirada dels ferratges i aïllament, demolició de la sabata fins a una
profunditat de 40cm i replè de l'excavació, transport a nou emplaçament o
abocador autoritzat. 

P- 30  €355,34

Sense descomposició 355,34 €

mSE21S020 Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de
senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica.

P- 31  €0,44

Sense descomposició 0,44 €

uSE23S110 Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat model A1 per a
canalitzacions elèctriques subterrànies BT i MT, segons norma de la
companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors 0,905 x 0,815 m, 1m
de profunditat, dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou subministrament i
col·locació.

P- 32  €497,40

Sense descomposició 497,40 €

uSE23S210 Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de
dimensions 0,720 x 0,620 m i pas lliure de 0,675 x 0,580 m per a pericó
model A1, segons norma de la companyia de distribució elèctrica., inclou
subministrament i col·locació, completament acabat.

P- 33  €215,51

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €2,11650
BDKZE210 Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de

dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó model A1, segons norma de la
companyia de distribució elèctrica.

 €172,63000

Altres conceptes 40,76 €

uSE32S120 Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13,
excavació en terra, formigonat, armat i hissat.

P- 34  €1.075,15

Sense descomposició 1.075,15 €

mSEA2S050 Conductor trenat RZ 3x150/80 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs
subministrament, estesa, connexionat i tensat i grapat. Amb els accessoris
corresponents.

P- 35  €14,66

Sense descomposició 14,66 €

uSEA4S070 Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil, per a circuit RZ
3x150/80mm2 0,6/1 kV col.locats en suports o grapat a paret. 

P- 36  €76,25

Sense descomposició 76,25 €

uSEA6S010 Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

P- 37  €295,32



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
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                                                         Barcelona, juny de 2014
                                                           L´Autora del Projecte

                                                          Jessica Serrano Martín
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Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G21R0002 u Tala o trasplantament 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 - 8)

183,13 18,000 3.296,34

TOTAL Activitat 01.01.01 3.296,34

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 02 Urbanització

Activitat 01 Voreres i vorades

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

29,72 99,750 2.964,57

2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 19)

15,02 71,000 1.066,42

TOTAL Activitat 01.02.01 4.030,99

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 02 Urbanització

Activitat 02 Mobiliari urbà i plantacions

1 GR61U106 u Subministrament i plantació d'arbre similar a existents, en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 24)

110,34 5,000 551,70

TOTAL Activitat 01.02.02 551,70

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 03 Estructures

Activitat 02 Piles

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura 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 - 9)

6,27 761,063 4.771,87

2 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 - 11)

9,10 312,480 2.843,57

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
(P - 13)

106,64 351,200 37.451,97

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 14)

1,02 28.096,000 28.657,92

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 15) 31,77 371,500 11.802,56

6 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 16) 58,33 409,404 23.880,54

7 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 - 10)

7,99 467,435 3.734,81

TOTAL Activitat 01.03.02 113.143,24

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 03 Estructures

Activitat 03 Tauler

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 12)

3,39 129.119,698 437.715,78

2 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 27) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Activitat 01.03.03 439.215,78

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 03 Estructures

Activitat 04 Acabats

1 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat
amb adhesiu (P - 17)

83,87 17,500 1.467,73

2 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 18)

29,65 121,500 3.602,48

3 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 125 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 80x40 mm i brèndoles cada 20 cm de 50x20
mm, passamà superior de 80x60 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 22)

111,15 223,500 24.842,03

4 G9FFU010 m2 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de longitud, 0.20 m
d'amplada i 10 cm de gruix, inclou subministrament, col·locació en
estructura metàl.lica, ancoratge. Tot inclòs completament acabat. (P - 21)

99,15 386,400 38.311,56

5 PPA10001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la connexió i posta a terra de
l'estructura metàl·lica (P - 26)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Activitat 01.03.04 71.223,80

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 04 Partides alçades

Activitat 01 Seguretat i Salut

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

11.776,06 1,000 11.776,06

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Activitat 01.04.01 11.776,06

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 04 Partides alçades

Activitat 02 Seguretat vial

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 25)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Activitat 01.04.02 10.000,00

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 05 Serveis afectats

Activitat 01 FECSA ENDESA

Subcapítol 01 Servei nº 01. Línia elèctrica de baixa tensió

1 SE12S010 m Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a
secció de 150mm2 Al o Cu, inclòs desconnexió de puntes del cable,
identificació, transport a magatzem o a abocador.
(P - 28)

2,85 54,000 153,90

2 SE12S100 u Desmuntatge conversió aerosubterrània de línia baixa tensió en pal de
fusta, formigó o façana, inclòs transport a l'abocador.
(P - 29)

38,31 1,000 38,31

3 SE15S010 u Desmuntatge de pal de formigó fins 0.40m de fondària. Inclou el tall per la
base, retirada dels ferratges i aïllament, demolició de la sabata fins a una
profunditat de 40cm i replè de l'excavació, transport a nou emplaçament o
abocador autoritzat.  (P - 30)

355,34 1,000 355,34

4 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13,
excavació en terra, formigonat, armat i hissat.
(P - 34)

1.075,15 2,000 2.150,30

5 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 23)

13,44 9,000 120,96

6 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de
senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 31)

0,44 9,000 3,96

7 SE23S110 u Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat model A1 per a
canalitzacions elèctriques subterrànies BT i MT, segons norma de la
companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors 0,905 x 0,815 m,
1m de profunditat, dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou
subministrament i col·locació.
(P - 32)

497,40 1,000 497,40

8 SE23S210 u Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de
dimensions 0,720 x 0,620 m i pas lliure de 0,675 x 0,580 m per a pericó
model A1, segons norma de la companyia de distribució elèctrica., inclou
subministrament i col·locació, completament acabat. (P - 33)

215,51 1,000 215,51

9 SEA2S050 m Conductor trenat RZ 3x150/80 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs
subministrament, estesa, connexionat i tensat i grapat. Amb els
accessoris corresponents.
(P - 35)

14,66 51,000 747,66

10 SEA4S070 u Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil, per a circuit
RZ 3x150/80mm2 0,6/1 kV col.locats en suports o grapat a paret.
(P - 36)

76,25 2,000 152,50

11 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines,
abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a

295,32 1,000 295,32

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST Pàg.: 4

secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV,
muntada. (P - 37)

TOTAL Subcapítol 01.05.01.01 4.731,16

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 06 Gestió de residus

1 F2RAU101 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a una distància
entre 25 i 60 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 1)

20,98 63,730 1.337,06

2 F2RAU351 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
paper i cartró no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 6)

4,09 25,790 105,48

3 F2RAU701 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància de 25 a
60 km, de residus especials (terra contaminada, fibrociment i qualsevol
altre residu especial), canons i despeses per a la deposició controlada de
residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.

(P - 7)

154,32 25,790 3.979,91

4 F2RAU341 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
fusta no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 5)

7,81 0,110 0,86

5 F2RAU331 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de
plàstic no especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 4)

4,77 0,280 1,34

6 F2RAU251 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts
procedents de poda o sega a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 2)

30,17 0,390 11,77

7 F2RAU321 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport,
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls
barrejats no especials a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 3)

13,59 62,410 848,15

TOTAL Capítol 01.06 6.284,57

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.

Capítol 07 Control de qualitat

1 XPAQ0001 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat de l'obra (excedent
respecte a l'1.5% a càrrec del contratista) (P - 0)

2.672,54 1,000 2.672,54

TOTAL Capítol 01.07 2.672,54

EUR
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Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.05.01.01 Servei nº 01. Línia elèctrica de baixa tensió 4.731,16

01.05.01 FECSA ENDESAActivitat 4.731,16

4.731,16

NIVELL 3: ACTIVITAT Import
Activitat 01.01.01 Treballs previs i demolicions 3.296,34

01.01 Treballs previs i demolicionsCapítol 3.296,34

Activitat 01.02.01 Voreres i vorades 4.030,99
Activitat 01.02.02 Mobiliari urbà i plantacions 551,70

01.02 UrbanitzacióCapítol 4.582,69

Activitat 01.03.02 Piles 113.143,24
Activitat 01.03.03 Tauler 439.215,78
Activitat 01.03.04 Acabats 71.223,80

01.03 EstructuresCapítol 623.582,82

Activitat 01.04.01 Seguretat i Salut 11.776,06
Activitat 01.04.02 Seguretat vial 10.000,00

01.04 Partides alçadesCapítol 21.776,06

Activitat 01.05.01 FECSA ENDESA 4.731,16
01.05 Serveis afectatsCapítol 4.731,16

657.969,07

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 3.296,34
Capítol 01.02 Urbanització 4.582,69
Capítol 01.03 Estructures 623.582,82
Capítol 01.04 Partides alçades 21.776,06
Capítol 01.05 Serveis afectats 4.731,16
Capítol 01.06 Gestió de residus 6.284,57
Capítol 01.07 Control de qualitat 2.672,54

01 Passarel.la per a vianants. Mataró.Obra 666.926,18

666.926,18

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró. 666.926,18

666.926,18

EUR
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Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

666.926,18PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

40.015,576 % Benefini industrial SOBRE 666.926,18....................................................................................................................................

13 % Despeses generals SOBRE 666.926,18....................................................................................................................................86.700,40

Subtotal 793.642,15

21 % IVA SOBRE 793.642,15....................................................................................................................................166.664,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 960.307,00€

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

( NOU-CENTS SEIXANTA MIL TRES-CENTS SET EUROS )

                                                         Barcelona, juny de 2014
                                                           L´Autora del Projecte

                                                          Jessica Serrano Martín
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