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Amidaments



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 00  TREBALLS PREVIS

1 G219Q110 u Equip de topografia i d'enginyeria per a la confecció dels plànols de muntatge i detall de l'estructura metàlica i de
formigó per la confecció de l'estructura a taller, i implantació, replanteig de l'estructura a l'obra, inclou
l'aixecament final per la confecció del AS-BUILD complert.

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

1 T UNITAT

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KPA01 u Adaptació del terreny i de l'accés de Can Ginestar a la plataforma de treball.

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

1 T UNITATS

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES. DEMOLICIONS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou gestió de residus, transport de les restes vegetals a l'abocador autoritzat i taxes administratives.

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

1 DESCRIPCIÓ T SUPERFICIE

2 Esbrossada dels jardins 737,120 737,120

TOTAL AMIDAMENT 737,120

2 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la zona de càrrega del camió.

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS AMPLADA FONDÀRIA LLARGADA

2 Fonaments superficials 10,000 1,700 0,500 1,700 14,450

TOTAL AMIDAMENT 14,450

3 E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala
excavadora o mitjans manuals, i amb les terres deixades a la zona de càrrega del camió. Inclou entibacions
parcials durant l'excavació i la part proporcional de mitjans especials de Seguretat i Salut.

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

1 DESCRIPCIÓ T ALÇADA LLARGÀRIA PROFUNDITA

2 Excavació terreny per a mur de contenció 3,500 7,600 2,350 62,510

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 62,510

4 F242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres o runa o runa mescalda, amb camió, fins a 12 Tn, a
l'abocador situat fins a 50 km. Inclou gestió de residus i taxes administratives.

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

1 DESCRIPCIÓ T VOLUM

2 Volum de terres a transportar 55,100 55,100

TOTAL AMIDAMENT 55,100

5 F227500F m2 Perfilat de talús, amb retroexcavadora i a mà, estenent i escampant les terres d'aportació i les pròpies del talús
manualment, per a aconseguir un perfil i pendent continua.

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

1 DESCRIPCIÓ T SUPERFICIE

2 Àrea a perfilar del talús 16,950 16,950

TOTAL AMIDAMENT 16,950

6 E2135341 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat o de pedra, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou entibació de la zona a treballar.

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

1 DECRIPCIÓ T LONGITUT ALÇADA GRUIX

2 Mur 1 4,000 1,500 0,300 1,800

3 Mur 2 4,000 1,900 0,300 2,280

4 Mur 3 4,000 2,000 0,300 2,400

5 Mur 4 3,000 3,000 0,300 2,700

TOTAL AMIDAMENT 9,180

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 02  FONAMENTS

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS LONGITUD AMPLADA

2 Formigó de neteja 10,000 1,650 1,650 27,225

TOTAL AMIDAMENT 27,225

2 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

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

1 DESCRIPCIÓ T vVOLUM TOT

2 Volum total per a fonaments 11,100 11,100

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 11,100

3 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous. Inclou
separadors i premuntatge de taller amb soldadura.

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

1 DESCRIPCIÓ T PES TOTAL

2 Pes d'armadura 778,090 778,090

TOTAL AMIDAMENT 778,090

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 03  PILES

1 E441532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb tractament galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins a 4
metres d'alçada.

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS VOLUM PES ESPECÍF

2 Pes total d'acer per a pila1 1,000 0,031 7.850,000 243,350

3 Pes total d'acer per a pila 2 2,000 0,032 7.850,000 502,400

4 Pes total d'acer per a pila 3 3,000 0,033 7.850,000 777,150

5 Pes total d'acer per a pila 4 4,000 0,031 7.850,000 973,400

6 Pes total d'acer per a pila 5 5,000 0,027 7.850,000 1.059,750

7 Pes total d'acer per a pila 6 6,000 0,023 7.850,000 1.083,300

8 Pes total d'acer per a pila 7 7,000 0,019 7.850,000 1.044,050

9 Pes total d'acer per a pila 8 8,000 0,018 7.850,000 1.130,400

10 Pes total d'acer per a pila 9 9,000 0,017 7.850,000 1.201,050

11 Pes total d'acer per a pila 10 10,000 0,007 7.850,000 549,500

TOTAL AMIDAMENT 8.564,350

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb tractament galvanitzat en calent, col·locat a l'obra
amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.

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

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD PES ESPECÍF

2 Pes total biga pilar 1 2,500 51,200 128,000

3 Pes total biga pilar 2 3,140 51,200 160,768

4 Pes total biga pilar 3 2,520 51,200 129,024

5 Pes total biga pilar 4 2,200 51,200 112,640

6 Pes total biga pilar 5 2,200 51,200 112,640

7 Pes total biga pilar 6 2,200 51,200 112,640

8 Pes total biga pilar 7 2,560 51,200 131,072

9 Pes total biga pilar 8 4,230 51,200 216,576

10 Pes total biga pilar 9 2,200 51,200 112,640

11 Pes total biga pilar 10 2,050 51,200 104,960

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.320,960

3 B15Z6AA7 u Suport cartel·la de 10x10 mm (triangulars) i espessor 10 mm amb tractament galvanitzat en calent soldat sobre
el pilar metàl·lic i sobre placa d'ancoratge, segons plànol nº18

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS TOT

2 Cartel·les totals 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 BBMZZ126 u Placa metàl·lica amb 4 perns roscats. Inclou muntatge lligat sobre armadura dels pous de fonamentació, segons
plànol nº18

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 04  MUR DE CONTENCIÓ

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

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

1 DESCRIPCIÓ T ÀREA

2 Superficie de formigó de neteja 30,400 30,400

TOTAL AMIDAMENT 30,400

2 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m

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

1 DESCRIPCIÓ T ÀREA TOTAL

2 Àrea d'encofrat del mur de contenció 78,560 78,560

TOTAL AMIDAMENT 78,560

3 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb soldadura.

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

1 DESCRIPCIÓ T PES TOTAL

2 Pes d'armadura 315,580 315,580

TOTAL AMIDAMENT 315,580

4 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb soldadura.

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

1 DESCRIPCIÓ T PES TOTAL

2 Pes d'armadura 899,280 899,280

3 0,000 0,000

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 899,280

5 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

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

1 DESCRIPCIÓ T VOLUM TOTA

2 Volum de formigó 44,070 44,070

TOTAL AMIDAMENT 44,070

6 47951111 m2 Impermeabilització de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina
de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. Inclou tub
dren de recollida d'aigües connectat a xarxa general.

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

1 DESCRIPCIÓ T ÀREA TOTAL

2 Àrea d'impermeabilització 26,600 26,600

TOTAL AMIDAMENT 26,600

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 05  PASSAREL·LA

1 G4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb acer galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou els mitjans auxiliars de muntatge fins a 4 metres d'alçada. També inclou les fixacions auxiliars i
provisionals per línies de vida.

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

1 DESCRIPCIÓ T PES TOTAL

2 IPE200 en tota la passarel·la 3.212,160 3.212,160

TOTAL AMIDAMENT 3.212,160

2 E4ZW1J60 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la xapa col·laborant, segons plànol nº16

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS

2 Perns connectors 609,000 609,000

TOTAL AMIDAMENT 609,000

3 G45318H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou camió
grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

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

1 DESCRIPCIÓ T ÀREA CANTELL

2 Volum formigó plataforma esquerra 29,430 0,120 3,532

3 Volum formigó rampes 47,300 0,120 5,676

4 Volum formigó plataforma dreta 42,720 0,120 5,126

5 Volum formigó escales 12,660 0,120 1,519

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 6

6 Volum formigó tram final 37,360 0,120 4,483

TOTAL AMIDAMENT 20,336

4 E4D24A23 m2 Muntatge i desmuntatge a una cara d'encofrat, amb plafó fenòlic, per a base rectilínia, encofrats a dues cares,
per a deixar el formigó vist

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

1 DESCRIPCIÓ T ÀREA TOTAL

2 Plataforma esquerra 29,430 29,430

3 plataforma intermitja rampes 3,300 3,300

4 Platagorma dreta 42,720 42,720

5 Plataforma intermitja escales 3,250 3,250

6 Vano 13 9,240 9,240

7 Vano 16 3,700 3,700

TOTAL AMIDAMENT 91,640

5 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

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

1 DESCRIPCIÓ T PES

2 Pes d'armadura de la llosa 2.943,320 2.943,320

TOTAL AMIDAMENT 2.943,320

6 K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

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

1 T SUPERFICIE

2 85,050 85,050

TOTAL AMIDAMENT 85,050

7 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa amb puntal metàl·lic i tauló

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

1 T SUPERFICIE

2 130,800 130,800

TOTAL AMIDAMENT 130,800

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 06  ACABATS

1 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200
mm d'amplària, col·locat a l'interior de la llosa de formigó.

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

1 DESCRIPCIÓ T METRES TOT

2 Metre de junta de dilatació 2,200 2,200

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 2,200

2 EB12U005 m Subministre i col·locació de barana galvanitzada en calent després de fabricar-se. Passamà diàmetre 10 cm,
alçada barana 1 metre, alçada passamans dobles 70 cm, amb malla de simple torsió de 10x10 cm, amb suport
del passamà, segons plànol nº6.

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS LONGITUD T

2 Longitud de barana 2,000 71,500 1,050 150,150

3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 150,150

3 EB14U020 m Doble passamà d'escala i rampa de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

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

1 DESCRIPCIÓ T LONGITUD T

2 Longitud de dobre passamà 150,150 150,150

TOTAL AMIDAMENT 150,150

4 F9E13104 m2 Paviment de plaques de formigó prefabricat sense bisell, de mides 20x40x7 cm. i 40x60x7, de color gris,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixant una junta
uniforme de 2 mm, i beurada amb sorra fina.

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

1 DESCRIPCIÓ T ÀREA TOTAL

2 Àrea de paviment de formigó pref. 145,110 1,100 159,621

TOTAL AMIDAMENT 159,621

5 E9V2AB2K m Esglaó de peces de formigó prefabricat de 36X50x15 cm. tipus P-51 de BREINCO, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat amb junta tope i sense beurar

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

1 DESCRIPCIÓ T UNITATS LONGITUT

2 Longitud d'esglaons 30,000 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA DE CAN GINESTAR
Capítol 07  GESTIÓ DE LA SEGURETAT, QUALITAT I RESIDUS

1 HQUZM000 u Segureta i Salut de les obres per totes les partides a executra, confecció de pla de seguretat i salut, seguint les
directrius del porjecte i de la d.f. Tancanment d'obra perimetral, a les zones de circulació inclou tanques tipus
new jersei amb sistema d'il·luminació de nit i col·locades segons la direcció d'obra. Inclou la senyalització a tot
l'àmbit d'obres i a les zones prèvies per advertir del ´´perill d'obres´´´´, limitació de velocitat, pintat a paviment de
faixes de senyalització per vehicles i vianants. Inclou el material i equips de protecció col·lectiva i equips de
protecció individual de tots els treballadors de l'obra.

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

1 T

EUR



AMIDAMENTS Data: 18/06/14 Pàg.: 8

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 JZ113KA0 u Control de qualitat determinat per la DF segons el plec de prescripcions tècniques: formigó fabricat en central,
plaques de càrrega a les zones de compactació de terres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JZ113KA1 u Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessàries, realització del pla de gestió de residus,
permissos especials i tractament dels diferents residus.

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

1 T

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

47951111 m2 Impermeabilització de mur de
contenció de >= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta
densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament.
Inclou tub dren de recollida
d'aigües connectat a xarxa
general.

17,80 26,600 0,561 473,48

B15Z6AA7 u Suport cartel·la de 10x10 mm
(triangulars) i espessor 10 mm
amb tractament galvanitzat en
calent soldat sobre el pilar
metàl·lic i sobre placa
d'ancoratge, segons plànol nº18

4,27 20,000 0,102 85,40

BBMZZ126 u Placa metàl·lica amb 4 perns
roscats. Inclou muntatge lligat
sobre armadura dels pous de
fonamentació, segons plànol
nº18

38,88 0,000 0,003 0,00

E2135341 m3 Enderroc de mur de contenció de
formigó armat o de pedra, a mà
i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou entibació de
la zona a treballar.

173,16 9,180 1,884 1.589,61

E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més
de 4 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny,
realitzada amb pala excavadora
o mitjans manuals, i amb les
terres deixades a la zona de
càrrega del camió. Inclou
entibacions parcials durant
l'excavació i la part
proporcional de mitjans
especials de Seguretat i Salut.

6,54 62,510 0,485 408,82

E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm. Inclou camió grua amb
ploma de 25 metres per abocar
el formigó amb cubilot.

87,25 11,100 1,146 968,48

E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500
SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous. Inclou separadors
i premuntatge de taller amb
soldadura.

1,30 778,090 1,197 1.011,52

E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm. Inclou camió
grua amb ploma de 25 metres per
abocar el formigó amb cubilot.

10,93 57,625 0,748 629,84

EUR



ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E441532D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a pilars formats
per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i
amb tractament galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols. Inclou
mitjans auxiliars per treballs
de muntatge de l'estructura
fins a 4 metres d'alçada.

1,72 8.564,350 17,409 14.730,68

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb
tractament galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou mitjans
auxiliars per treballs de
muntatge de l'estructura fins a
4 metres d'alçada.

1,61 1.320,960 2,5110 2.126,75

E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500
SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
lloses

1,30 2.943,320 4,5211 3.826,32

E4D24A23 m2 Muntatge i desmuntatge a una
cara d'encofrat, amb plafó
fenòlic, per a base rectilínia,
encofrats a dues cares, per a
deixar el formigó vist

29,67 91,640 3,2112 2.718,96

E4ZW1J60 u Pern de connexió tipus Nelson
de diàmetre 3/4´´ polzades,
soldat a la xapa col·laborant,
segons plànol nº16

2,70 609,000 1,9413 1.644,30

E9V2AB2K m Esglaó de peces de formigó
prefabricat de 36X50x15 cm.
tipus P-51 de BREINCO,
col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165
l, col·locat amb junta tope i
sense beurar

34,77 60,000 2,4614 2.086,20

EB12U005 m Subministre i col·locació de
barana galvanitzada en calent
després de fabricar-se. Passamà
diàmetre 10 cm, alçada barana 1
metre, alçada passamans dobles
70 cm, amb malla de simple
torsió de 10x10 cm, amb suport
del passamà, segons plànol nº6.

63,81 150,150 11,3215 9.581,07

EB14U020 m Doble passamà d'escala i rampa
de tub d'acer galvanitzat de
diàmetre 50 mm amb platines de
connexió a parament, fixat
mecànicament

25,00 150,150 4,4316 3.753,75

EUR
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18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F227500F m2 Perfilat de talús, amb
retroexcavadora i a mà,
estenent i escampant les terres
d'aportació i les pròpies del
talús manualment, per a
aconseguir un perfil i pendent
continua.

4,14 16,950 0,0817 70,17

F242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de terres o runa o
runa mescalda, amb camió, fins
a 12 Tn, a l'abocador situat
fins a 50 km. Inclou gestió de
residus i taxes
administratives.

6,46 55,100 0,4218 355,95

F9E13104 m2 Paviment de plaques de formigó
prefabricat sense bisell, de
mides 20x40x7 cm. i 40x60x7, de
color gris, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, deixant
una junta uniforme de 2 mm, i
beurada amb sorra fina.

28,38 159,621 5,3519 4.530,04

G219Q110 u Equip de topografia i
d'enginyeria per a la confecció
dels plànols de muntatge i
detall de l'estructura metàlica
i de formigó per la confecció
de l'estructura a taller, i
implantació, replanteig de
l'estructura a l'obra, inclou
l'aixecament final per la
confecció del AS-BUILD
complert.

2.220,00 1,000 2,6220 2.220,00

G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en qualsevol tipus de
terreny, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la
zona de càrrega del camió.

5,12 14,450 0,0921 73,98

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més
de 2 m d'ample, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega
mecànica sobre camió. Inclou
gestió de residus, transport de
les restes vegetals a
l'abocador autoritzat i taxes
administratives.

0,56 737,120 0,4922 412,79

G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció
HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou camió
grua amb ploma de 25 metres per
abocar el formigó amb cubilot.

90,33 44,070 4,7023 3.980,84

G32B3101 kg Armadura per a murs de
contenció en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou separadors i premuntatge
de taller amb soldadura.

1,32 315,580 0,4924 416,57

EUR
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G32B3201 kg Armadura per a murs de
contenció en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou separadors i premuntatge
de taller amb soldadura.

1,23 899,280 1,3125 1.106,11

G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge de dues
cares d'encofrat amb plafó
metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m

25,71 78,560 2,3926 2.019,78

G4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb acer
galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou els mitjans
auxiliars de muntatge fins a 4
metres d'alçada. També inclou
les fixacions auxiliars i
provisionals per línies de
vida.

1,76 3.212,160 6,6827 5.653,40

G45318H4 m3 Formigó per a llosa,
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou camió
grua amb ploma de 25 metres per
abocar el formigó amb cubilot.

94,11 20,336 2,2628 1.913,82

G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació,
en peces formigonades ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a
l'interior de la llosa de
formigó.

53,10 2,200 0,1429 116,82

HQUZM000 u Segureta i Salut de les obres
per totes les partides a
executra, confecció de pla de
seguretat i salut, seguint les
directrius del porjecte i de la
d.f. Tancanment d'obra
perimetral, a les zones de
circulació inclou tanques tipus
new jersei amb sistema
d'il·luminació de nit i
col·locades segons la direcció
d'obra. Inclou la senyalització
a tot l'àmbit d'obres i a les
zones prèvies per advertir del
´´perill d'obres´´´´, limitació
de velocitat, pintat a paviment
de faixes de senyalització per
vehicles i vianants. Inclou el
material i equips de protecció
col·lectiva i equips de
protecció individual de tots
els treballadors de l'obra.

3.861,07 1,000 4,5630 3.861,07

EUR
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JZ113KA0 u Control de qualitat determinat
per la DF segons el plec de
prescripcions tècniques:
formigó fabricat en central,
plaques de càrrega a les zones
de compactació de terres.

792,88 1,000 0,9431 792,88

JZ113KA1 u Gestió de residus de la
totalitat de l'obra, inclou
taxes necessàries, realització
del pla de gestió de residus,
permissos especials i
tractament dels diferents
residus.

728,97 1,000 0,8632 728,97

K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge
d'apuntalament de llosa amb
puntal metàl·lic i tauló

26,24 130,800 4,0533 3.432,19

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist

77,25 85,050 7,7634 6.570,11

KPA01 u Adaptació del terreny i de
l'accés de Can Ginestar a la
plataforma de treball.

780,00 1,000 0,9235 780,00

TOTAL: 100,0084.670,66

EUR
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47951111P-1 m2 Impermeabilització de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. Inclou tub dren de recollida d'aigües connectat a xarxa
general.

17,80 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

B15Z6AA7P-2 u Suport cartel·la de 10x10 mm (triangulars) i espessor 10 mm amb tractament galvanitzat en
calent soldat sobre el pilar metàl·lic i sobre placa d'ancoratge, segons plànol nº18

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

BBMZZ126P-3 u Placa metàl·lica amb 4 perns roscats. Inclou muntatge lligat sobre armadura dels pous de
fonamentació, segons plànol nº18

38,88 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E2135341P-4 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat o de pedra, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou entibació de la zona a treballar.

173,16 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E222342BP-5 m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb pala excavadora o mitjans manuals, i amb les terres deixades a la zona de càrrega del
camió. Inclou entibacions parcials durant l'excavació i la part proporcional de mitjans
especials de Seguretat i Salut.

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E31522G1P-6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el
formigó amb cubilot.

87,25 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E31B4000P-7 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous. Inclou separadors i premuntatge de taller amb soldadura.

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E3Z112N1P-8 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres
per abocar el formigó amb cubilot.

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E441532DP-9 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
tractament galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans
auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E4435115P-10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb tractament
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars per treballs de
muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E4BC4000P-11 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
lloses

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E4D24A23P-12 m2 Muntatge i desmuntatge a una cara d'encofrat, amb plafó fenòlic, per a base rectilínia,
encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist

29,67 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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E4ZW1J60P-13 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la xapa col·laborant,
segons plànol nº16

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

E9V2AB2KP-14 m Esglaó de peces de formigó prefabricat de 36X50x15 cm. tipus P-51 de BREINCO, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat
amb junta tope i sense beurar

34,77 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EB12U005P-15 m Subministre i col·locació de barana galvanitzada en calent després de fabricar-se. Passamà
diàmetre 10 cm, alçada barana 1 metre, alçada passamans dobles 70 cm, amb malla de
simple torsió de 10x10 cm, amb suport del passamà, segons plànol nº6.

63,81 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F227500FP-16 m2 Perfilat de talús, amb retroexcavadora i a mà, estenent i escampant les terres d'aportació i les
pròpies del talús manualment, per a aconseguir un perfil i pendent continua.

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F242B037P-17 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres o runa o runa mescalda, amb camió, fins
a 12 Tn, a l'abocador situat fins a 50 km. Inclou gestió de residus i taxes administratives.

6,46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F9E13104P-18 m2 Paviment de plaques de formigó prefabricat sense bisell, de mides 20x40x7 cm. i 40x60x7, de
color gris, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, deixant una junta uniforme de 2 mm, i beurada amb sorra fina.

28,38 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G2224221P-19 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de
terreny, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la zona de càrrega del camió.

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G22D3011P-20 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
mecànica sobre camió. Inclou gestió de residus, transport de les restes vegetals a l'abocador
autoritzat i taxes administratives.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G32515H2P-21 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb
cubilot.

90,33 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G32B3101P-22 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de
taller amb soldadura.

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G32B3201P-23 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller
amb soldadura.

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G32D1105P-24 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 5 m

25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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G4435115P-25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb acer
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou els mitjans auxiliars de
muntatge fins a 4 metres d'alçada. També inclou les fixacions auxiliars i provisionals per línies
de vida.

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G45318H4P-26 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

94,11 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G7J1AA6AP-27 m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior de la llosa de formigó.

53,10 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

K4CC1010P-28 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa amb puntal metàl·lic i tauló 26,24 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

K4DCBD02P-29 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

77,25 €

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

KPA01P-30 u Adaptació del terreny i de l'accés de Can Ginestar a la plataforma de treball. 780,00 €

(SET-CENTS VUITANTA EUROS)

Barcelona, juny de 2014

L´autor del projecte,

Jordi Durán García
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P-1 47951111 m2 Impermeabilització de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa

drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un

geotèxtil, fixada mecànicament. Inclou tub dren de recollida d'aigües connectat a xarxa

general.

17,80 €

Altres conceptes 17,80000 €

P-2 B15Z6AA7 u Suport cartel·la de 10x10 mm (triangulars) i espessor 10 mm amb tractament galvanitzat en

calent soldat sobre el pilar metàl·lic i sobre placa d'ancoratge, segons plànol nº18

4,27 €

Sense descomposició 4,27000 €

P-3 BBMZZ126 u Placa metàl·lica amb 4 perns roscats. Inclou muntatge lligat sobre armadura dels pous de

fonamentació, segons plànol nº18

38,88 €

Sense descomposició 38,88000 €

P-4 E2135341 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat o de pedra, a mà i amb compressor i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou entibació de la zona a treballar.

173,16 €

Altres conceptes 173,16000 €

P-5 E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada

amb pala excavadora o mitjans manuals, i amb les terres deixades a la zona de càrrega del
camió. Inclou entibacions parcials durant l'excavació i la part proporcional de mitjans

especials de Seguretat i Salut.

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-6 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el

formigó amb cubilot.

87,25 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,79800 €

Altres conceptes 14,45200 €

P-7 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de

rases i pous. Inclou separadors i premuntatge de taller amb soldadura.

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,29444 €

P-8 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres

per abocar el formigó amb cubilot.

10,93 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

6,38085 €

Altres conceptes 4,54915 €

P-9 E441532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

tractament galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans

auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.

1,72 €

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb

cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,16000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-10 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb tractament

galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars per treballs de

muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.

1,61 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació antioxidant

0,93000 €
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Altres conceptes 0,68000 €

P-11 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de

lloses

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 1,28692 €

P-12 E4D24A23 m2 Muntatge i desmuntatge a una cara d'encofrat, amb plafó fenòlic, per a base rectilínia,
encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist

29,67 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64328 €

B0D81350 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 20 usos 2,75533 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x60 cm 0,25000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

Altres conceptes 25,55612 €

P-13 E4ZW1J60 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la xapa col·laborant,

segons plànol nº16

2,70 €

B0AA0A05 u Pern de connexió tipus Nelson de 3/4´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,69000 €

Altres conceptes 2,01000 €

P-14 E9V2AB2K m Esglaó de peces de formigó prefabricat de 36X50x15 cm. tipus P-51 de BREINCO, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat

amb junta tope i sense beurar

34,77 €

B9V2AB20 m Esglaó tipus P-51 de BREINCO 7,25550 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs 0,07000 €

Altres conceptes 27,44450 €

P-15 EB12U005 m Subministre i col·locació de barana galvanitzada en calent després de fabricar-se. Passamà

diàmetre 10 cm, alçada barana 1 metre, alçada passamans dobles 70 cm, amb malla de

simple torsió de 10x10 cm, amb suport del passamà, segons plànol nº6.

63,81 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 17,04000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb

cargols i galvanitzat

17,68000 €

BB14U001 m Passamà d´acer inoxidable de 40 mm de diàmetre 18,24000 €

BB32U005 m2 Reixa electrosoldada amb malla de 50x50 i 4 mm de gruix d´acer galvanitzat en calent 10,50000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-16 F227500F m2 Perfilat de talús, amb retroexcavadora i a mà, estenent i escampant les terres d'aportació i les

pròpies del talús manualment, per a aconseguir un perfil i pendent continua.

4,14 €

Altres conceptes 4,14000 €

P-17 F242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres o runa o runa mescalda, amb camió, fins

a 12 Tn, a l'abocador situat fins a 50 km. Inclou gestió de residus i taxes administratives.

6,46 €

Altres conceptes 6,46000 €

P-18 F9E13104 m2 Paviment de plaques de formigó prefabricat sense bisell, de mides 20x40x7 cm. i 40x60x7, de
color gris, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l, deixant una junta uniforme de 2 mm, i beurada amb sorra fina.

28,38 €

B0111000 m3 Aigua 0,01090 €
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B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,77280 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30073 €

Altres conceptes 21,29557 €

P-19 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de
terreny, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la zona de càrrega del camió.

5,12 €

Altres conceptes 5,12000 €

P-20 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega

mecànica sobre camió. Inclou gestió de residus, transport de les restes vegetals a l'abocador

autoritzat i taxes administratives.

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-21 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb
cubilot.

90,33 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,76785 €

Altres conceptes 23,56215 €

P-22 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de
taller amb soldadura.

1,32 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €

Altres conceptes 1,31335 €

P-23 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller

amb soldadura.

1,23 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €

Altres conceptes 1,22335 €

P-24 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals

metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària

de treball <= 5 m

25,71 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,85613 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,04108 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,30200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

Altres conceptes 22,65034 €

P-25 G4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb acer

galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou els mitjans auxiliars de

muntatge fins a 4 metres d'alçada. També inclou les fixacions auxiliars i provisionals per línies

de vida.

1,76 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació antioxidant

0,93000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-26 G45318H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

94,11 €
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B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,51000 €

Altres conceptes 29,60000 €

P-27 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric

d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior de la llosa de formigó.

53,10 €

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 49,82250 €

Altres conceptes 3,27750 €

P-28 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa amb puntal metàl·lic i tauló 26,24 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

Altres conceptes 25,23604 €

P-29 K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler

de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

77,25 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15780 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1

ús

8,38350 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,47400 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55814 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 65,44960 €

P-30 KPA01 u Adaptació del terreny i de l'accés de Can Ginestar a la plataforma de treball. 780,00 €

Sense descomposició 780,00000 €

Barcelona, juny de 2014

L´autor del projecte,

Jordi Durán García
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Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

1 G219Q110 u Equip de topografia i d'enginyeria per a la confecció dels plànols de
muntatge i detall de l'estructura metàlica i de formigó per la confecció
de l'estructura a taller, i implantació, replanteig de l'estructura a l'obra,
inclou l'aixecament final per la confecció del AS-BUILD complert.
(P - 0)

2.220,00 1,000 2.220,00

2 KPA01 u Adaptació del terreny i de l'accés de Can Ginestar a la plataforma de
treball. (P - 30)

780,00 1,000 780,00

TOTAL Capítol 01.00 3.000,00

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES. DEMOLICIONS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample, amb mitjans mecànics
i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Inclou gestió de residus,
transport de les restes vegetals a l'abocador autoritzat i taxes
administratives. (P - 20)

0,56 737,120 412,79

2 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb pala excavadora i amb les terres
deixades a la zona de càrrega del camió. (P - 19)

5,12 14,450 73,98

3 E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en qualsevol tipus
de terreny, realitzada amb pala excavadora o mitjans manuals, i amb
les terres deixades a la zona de càrrega del camió. Inclou entibacions
parcials durant l'excavació i la part proporcional de mitjans especials
de Seguretat i Salut. (P - 5)

6,54 62,510 408,82

4 F242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres o runa o runa
mescalda, amb camió, fins a 12 Tn, a l'abocador situat fins a 50 km.
Inclou gestió de residus i taxes administratives. (P - 17)

6,46 55,100 355,95

5 F227500F m2 Perfilat de talús, amb retroexcavadora i a mà, estenent i escampant les
terres d'aportació i les pròpies del talús manualment, per a aconseguir
un perfil i pendent continua. (P - 16)

4,14 16,950 70,17

6 E2135341 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat o de pedra, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou entibació de la zona a treballar. (P - 4)

173,16 9,180 1.589,61

TOTAL Capítol 01.01 2.911,32

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 02 FONAMENTS

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el
formigó amb cubilot. (P - 8)

10,93 27,225 297,57

2 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb
cubilot. (P - 6)

87,25 11,100 968,48

3 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per a l'armadura de rases i pous. Inclou separadors i premuntatge de
taller amb soldadura. (P - 7)

1,30 778,090 1.011,52

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 2.277,57

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 03 PILES

1 E441532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb tractament galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou mitjans
auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins a 4 metres
d'alçada. (P - 9)

1,72 8.564,350 14.730,68

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb tractament galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars per treballs de
muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada. (P - 10)

1,61 1.320,960 2.126,75

3 B15Z6AA7 u Suport cartel·la de 10x10 mm (triangulars) i espessor 10 mm amb
tractament galvanitzat en calent soldat sobre el pilar metàl·lic i sobre
placa d'ancoratge, segons plànol nº18 (P - 2)

4,27 20,000 85,40

4 BBMZZ126 u Placa metàl·lica amb 4 perns roscats. Inclou muntatge lligat sobre
armadura dels pous de fonamentació, segons plànol nº18 (P - 3)

38,88 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 16.942,83

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 04 MUR DE CONTENCIÓ

1 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el
formigó amb cubilot. (P - 8)

10,93 30,400 332,27

2 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl·lic i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m (P -
24)

25,71 78,560 2.019,78

3 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb soldadura.
(P - 22)

1,32 315,580 416,57

4 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb soldadura. (P -
23)

1,23 899,280 1.106,11

5 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma
de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot. (P - 21)

90,33 44,070 3.980,84

6 47951111 m2 Impermeabilització de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de
polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. Inclou tub dren de recollida d'aigües connectat a xarxa
general. (P - 1)

17,80 26,600 473,48

TOTAL Capítol 01.04 8.329,05

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

EUR
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Capítol 05 PASSAREL·LA

1 G4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb acer galvanitzat en calent, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou els mitjans auxiliars de muntatge fins a
4 metres d'alçada. També inclou les fixacions auxiliars i provisionals
per línies de vida. (P - 25)

1,76 3.212,160 5.653,40

2 E4ZW1J60 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la
xapa col·laborant, segons plànol nº16 (P - 13)

2,70 609,000 1.644,30

3 G45318H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25
metres per abocar el formigó amb cubilot. (P - 26)

94,11 20,336 1.913,82

4 E4D24A23 m2 Muntatge i desmuntatge a una cara d'encofrat, amb plafó fenòlic, per a
base rectilínia, encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist (P -
12)

29,67 91,640 2.718,96

5 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per a l'armadura de lloses (P - 11)

1,30 2.943,320 3.826,32

6 K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 29)

77,25 85,050 6.570,11

7 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa amb puntal metàl·lic i
tauló (P - 28)

26,24 130,800 3.432,19

TOTAL Capítol 01.05 25.759,10

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 06 ACABATS

1 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a
l'interior de la llosa de formigó. (P - 27)

53,10 2,200 116,82

2 EB12U005 m Subministre i col·locació de barana galvanitzada en calent després de
fabricar-se. Passamà diàmetre 10 cm, alçada barana 1 metre, alçada
passamans dobles 70 cm, amb malla de simple torsió de 10x10 cm,
amb suport del passamà, segons plànol nº6. (P - 15)

63,81 150,150 9.581,07

3 EB14U020 m Doble passamà d'escala i rampa de tub d'acer galvanitzat de diàmetre
50 mm amb platines de connexió a parament, fixat mecànicament (P -
0)

25,00 150,150 3.753,75

4 F9E13104 m2 Paviment de plaques de formigó prefabricat sense bisell, de mides
20x40x7 cm. i 40x60x7, de color gris, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixant
una junta uniforme de 2 mm, i beurada amb sorra fina. (P - 18)

28,38 159,621 4.530,04

5 E9V2AB2K m Esglaó de peces de formigó prefabricat de 36X50x15 cm. tipus P-51
de BREINCO, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat amb junta tope i
sense beurar (P - 14)

34,77 60,000 2.086,20

TOTAL Capítol 01.06 20.067,88

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar

Capítol 07 GESTIÓ DE LA SEGURETAT, QUALITAT I RESIDUS

EUR
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1 HQUZM000 u Segureta i Salut de les obres per totes les partides a executra,
confecció de pla de seguretat i salut, seguint les directrius del porjecte
i de la d.f. Tancanment d'obra perimetral, a les zones de circulació
inclou tanques tipus new jersei amb sistema d'il·luminació de nit i
col·locades segons la direcció d'obra. Inclou la senyalització a tot
l'àmbit d'obres i a les zones prèvies per advertir del ´´perill d'obres´´´´,
limitació de velocitat, pintat a paviment de faixes de senyalització per
vehicles i vianants. Inclou el material i equips de protecció col·lectiva i
equips de protecció individual de tots els treballadors de l'obra. (P - 0)

3.861,07 1,000 3.861,07

2 JZ113KA0 u Control de qualitat determinat per la DF segons el plec de
prescripcions tècniques: formigó fabricat en central, plaques de
càrrega a les zones de compactació de terres. (P - 0)

792,88 1,000 792,88

3 JZ113KA1 u Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessàries,
realització del pla de gestió de residus, permissos especials i
tractament dels diferents residus. (P - 0)

728,97 1,000 728,97

TOTAL Capítol 01.07 5.382,92

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS 3.000,00

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES. DEMOLICIONS 2.911,32

Capítol 01.02  FONAMENTS 2.277,57

Capítol 01.03  PILES 16.942,83

Capítol 01.04  MUR DE CONTENCIÓ 8.329,05

Capítol 01.05  PASSAREL·LA 25.759,10

Capítol 01.06  ACABATS 20.067,88

Capítol 01.07  GESTIÓ DE LA SEGURETAT, QUALITAT I RESIDUS 5.382,92

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar 84.670,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
84.670,67

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost Passarel·la de Can Ginestar 84.670,67

84.670,67

EUR



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 84.670,67

Subtotal 84.670,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 84.670,67.......................................................................... 5.080,24

13 % Costos Indirectes SOBRE 84.670,67......................................................................... 11.007,19

21 % IVA SOBRE 100.758,10............................................................................................. 21.159,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 121.917,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-UN MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )

Barcelona, juny de 2014

L´autor del projecte,

Jordi Durán García


