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Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 01  INSTALACIONES

1 IQU12221 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret
de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 IQU13211 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 02  DESBROCE

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 711,300 711,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 711,300

2 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 03  DEMOLICIÓN
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1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 131,250 131,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 131,250

2 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 140,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 04  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2223443 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 3 m de fondària, en roca, amb explosius i forat de diàmetre
40 mm, i càrrega sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 95,500 95,500 C#*D#*E#*F#
2 Estribo 2 90,200 90,200 C#*D#*E#*F#
3 Cimentación 1 65,500 65,500 C#*D#*E#*F#
4 Cimentación2 45,700 45,700 C#*D#*E#*F#
5 Viga de atado 1 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
6 Viga de atado 2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 359,400

2 G2263222 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suelo para el acceso a maquinaria 105,400 105,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 105,400

3 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,840 11,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,840

4 G2PA1001 u Construcció de motes d'accés i desviaments parcials i temporals de les aigües del riu Segre, per tal d'aïllar les
zones de treball en sec. Inclós aportació de terres de préstec per a construcció de motes, així com
subministrament i instal·lació de canalitzacions, bombes de buidat, grups electrògens i manteniment mentre
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durin les activitats previstes. Inclou retirada un cop finalitzades les mateixes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 05  ANCLAJES AL TERRENO

1 G3441I01 m Perforació de diàmetre >=100 mm per a consolidació de terreny per injecció

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,000

2 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7 cables i tesat amb
cric hidràulic

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 06  ESTRIBOS

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 40,100 40,100 C#*D#*E#*F#
2 Estribo 2 40,100 40,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,200

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata estribo 1 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#
2 Zapata estribo 2 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 47,800

3 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzado estribo 1 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
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2 Alzado estribo 2 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,800

4 E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzado estribo 1 35,040 35,040 C#*D#*E#*F#
2 Alzado estribo 2 35,040 35,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 70,080

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata estribo 1 1.063,880 1.063,880 C#*D#*E#*F#
2 Alzado estribo 1 1.662,020 1.662,020 C#*D#*E#*F#
3 Zapata estribo 2 1.063,880 1.063,880 C#*D#*E#*F#
4 Alzado estribo 2 1.662,020 1.662,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.451,800

6 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata estribo 1 21,380 21,380 C#*D#*E#*F#
2 Alzado estribo 1 66,730 66,730 C#*D#*E#*F#
3 Zapata estribo 2 21,380 21,380 C#*D#*E#*F#
4 Alzado estribo 2 66,730 66,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 176,220

7 G45C6BHA m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ménsula 10,580 2,000 21,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,160

8 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno zapata 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Relleno zapata 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,000

9 G7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasdós estribo 1 18,240 18,240 C#*D#*E#*F#
2 Trasdós estribo 2 18,240 18,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,480

10 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

11 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno trasdós 35,200 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,200

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 07  ARCO

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimentación 1 33,200 33,200 C#*D#*E#*F#
2 Cimentación 2 33,200 33,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 66,400

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata 1 11,550 11,550 C#*D#*E#*F#
2 Zapata 2 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,050

3 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 5 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzado 1 49,090 49,090 C#*D#*E#*F#
2 Alzado 2 49,090 49,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,180
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4 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata 1 707,720 707,720 C#*D#*E#*F#
2 Alzado 1 1.574,540 1.574,540 C#*D#*E#*F#
3 Zapata 2 707,720 707,720 C#*D#*E#*F#
4 Alzado 2 1.574,540 1.574,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.564,520

5 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata 1 13,980 13,980 C#*D#*E#*F#
2 Alzado 1 39,060 39,060 C#*D#*E#*F#
3 Zapata 2 21,380 21,380 C#*D#*E#*F#
4 Alzado 2 39,060 39,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 113,480

6 E443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga HEB 500 11.133,980 2,000 22.267,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22.267,960

7 G442A027 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil L de apoyo 15,040 0,120 1,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,805

8 G443A112 kg Acer S355J2 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, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga IPE 200 26,200 3,200 3,000 251,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 251,520

9 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno zapata 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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2 Relleno zapata 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

10 GPA1001 u Partida alçada a justificar per a la col·locació dels arcs metàl·lics HEB 500 mitjançant grues de gran tonelatge,
inclou anclatge

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 G3L12001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 32 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 12,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 08  VIGA DE ATADO

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga atado 1 20,020 20,020 C#*D#*E#*F#
2 Viga atado 2 20,020 20,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,040

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata 1 13,900 13,900 C#*D#*E#*F#
2 Zapata 2 13,900 13,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,800

3 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzado 1 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
2 Alzado 2 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,000

4 E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Alzado 1 17,940 17,940 C#*D#*E#*F#
2 Alzado 2 17,940 17,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,880

5 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga atado 1 836,280 836,280 C#*D#*E#*F#
2 Viga atado 2 836,280 836,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.672,560

6 G4531AH3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga atado 1 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#
2 Viga atado 2 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,900

7 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno zapata 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Relleno zapata 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 09  TABLERO

1 G4LM14CG t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc dolly de 75 t de
càrrega útil i 35 m de llargària

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 221,000 221,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 221,000

2 G4L11197 m Dovela prefabricada de formigó amb armadures pretesades, de 2,8m, 290000000 cm4 d'inèrcia i 11906 cm2 de
secció, col·locada amb grua

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,000

3 G4A72161 u Ancoratge actiu d'acer fos, per a tendons amb tesat de 2500 kN de força, com a màxim, col·locat
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Estribo 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

4 G4A82BA1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 4 bar de pressió nominal, fixada amb
filferros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 6,000 570,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 570,000

5 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cables de tesado 95,000 1,260 78,500 1,000 9.396,450 C#*D#*E#*F#
2 cables de cuelgue 95,000 0,896 78,500 1,000 6.681,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16.078,370

6 G4AC1400 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 3000 kN de força

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.540,000 6,000 9.240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.240,000

7 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 340,000

8 G45C6BHA m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta de hormigonado 0,190 30,000 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,700

9 G442A02C kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta de hormigonado 228,140 228,140 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 228,140

10 G3L11001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 8,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 10  PAVIMENTOS

1 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 530,350 530,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 530,350

2 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

MEDICIÓN DIRECTA 60,400

3 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 270,550 270,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 270,550

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 11  ACABADOS

1 GPA1003 u Partida alçada a justificar per als separador vial de cautxú de la pasarela de mida 100x150x4,5cm. Inclou
col·locació.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separadores cada 2,8m 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,000

2 GD75001 u Embornal per pont, inclosa reixa, tapa i tub desaigua (segons plànols), col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

EUR
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3 GPA2002 m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana d'acer inox. amb pasamà iluminat amb LED, muntats
cada 2,8m, de 130 a 140 cm d'alçada, fixada mecànicament a l'obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 89,800 2,000 179,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 179,600

4 GG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,360 220,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 220,360

5 GG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 7
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 258,760 258,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 258,760

7 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 355,520 2,000 711,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 711,040

8 GR612465 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 5,000

9 GR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL
Capítol 12  PARTIDAS ALZADAS

1 GPA1005 u Partida alçada d cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abastiment i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció d'Obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 GPA1008 u Seguretat i salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 GPA1006 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 GPA1007 u Partida alçada a a justificar per a la resta de conexionat del sistema d'enllumenat de la pasarela

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 GPA1004 u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

EUR
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G2PA1001 u Construcció de motes d'accés i desviaments parcials i temporals de les aigües del riu Segre,
per tal d'aïllar les zones de treball en sec. Inclós aportació de terres de préstec per a
construcció de motes, així com subministrament i instal·lació de canalitzacions, bombes de
buidat, grups electrògens i manteniment mentre durin les activitats previstes. Inclou retirada
un cop finalitzades les mateixes.

10.000,00 €

(DIEZ MIL EUROS)

GD75001 u Embornal per pont, inclosa reixa, tapa i tub desaigua (segons plànols), col·locat 174,23 €

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

GPA1001 u Partida alçada a justificar per a la col·locació dels arcs metàl·lics HEB 500 mitjançant grues
de gran tonelatge, inclou anclatge

5.000,00 €

(CINCO MIL EUROS)

GPA1003 u Partida alçada a justificar per als separador vial de cautxú de la pasarela de mida
100x150x4,5cm. Inclou col·locació.

4,00 €

(CUATRO EUROS)

GPA1004 u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra 9.163,32 €

(NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

GPA1006 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra 20.000,00 €

(VEINTE  MIL EUROS)

GPA1007 u Partida alçada a a justificar per a la resta de conexionat del sistema d'enllumenat de la
pasarela

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

GPA1008 u Seguretat i salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut 20.823,71 €

(VEINTE  MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

GPA2002 m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana d'acer inox. amb pasamà iluminat
amb LED, muntats cada 2,8m, de 130 a 140 cm d'alçada, fixada mecànicament a l'obra.

103,80 €

(CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

7G111111P-1 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

817,81 €

(OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

E3GZT700P-2 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7
cables i tesat amb cric hidràulic

138,13 €

(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

E443AC15P-3 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,89 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

E4D22A06P-4 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

23,36 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

E4D22A26P-5 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

28,38 €

(VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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G2143301P-6 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,73 €

(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G2194AA1P-7 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

11,76 €

(ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G21R11A0P-8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

106,03 €

(CIENTO SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G2223443P-9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 3 m de fondària, en roca, amb explosius
i forat de diàmetre 40 mm, i càrrega sobre camió

18,43 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G2263222P-10 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

8,50 €

(OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

G228AH0FP-11 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

42,64 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G228F60FP-12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

8,13 €

(OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G22D2011P-13 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,84 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G31D1001P-14 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,42 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G3441I01P-15 m Perforació de diàmetre >=100 mm per a consolidació de terreny per injecció 31,55 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G3L11001P-16 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius 10,86 €

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G3L12001P-17 m Pern d'ancoratge de diàmetre 32 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius 14,75 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G3Z112T1P-18 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,61 €

(DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

G442A027P-19 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,08 €

(DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)
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G442A02CP-20 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,78 €

(UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G443A112P-21 kg Acer S355J2 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, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,81 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

G4531AH3P-22 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

107,75 €

(CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G45C6BHAP-23 m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

104,57 €

(CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G45F1CG3P-24 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

96,87 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G4A72161P-25 u Ancoratge actiu d'acer fos, per a tendons amb tesat de 2500 kN de força, com a màxim,
col·locat

186,61 €

(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

G4A82BA1P-26 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 4 bar de pressió
nominal, fixada amb filferros

9,12 €

(NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

G4AA1220P-27 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

1,38 €

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G4AC1400P-28 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 3000 kN de força 1,32 €

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

G4AE1000P-29 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,13 €

(DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G4B13200P-30 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,15 €

(UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

G4B35201P-31 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €

(UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G4BF3201P-32 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

(UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

G4D11125P-33 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

25,17 €

(VEINTICINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)
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G4L11197P-34 m Dovela prefabricada de formigó amb armadures pretesades, de 2,8m, 290000000 cm4
d'inèrcia i 11906 cm2 de secció, col·locada amb grua

465,29 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G4LM14CGP-35 t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc
dolly de 75 t de càrrega útil i 35 m de llargària

25,70 €

(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

G7B111B0P-36 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

2,28 €

(DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

G9351725P-37 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada
amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

41,76 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G9H11251P-38 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,00 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS)

G9J12E40P-39 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GBA11110P-40 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,47 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GD5A1605P-41 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

27,03 €

(VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

GG116D62P-42 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

239,83 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GG312324P-43 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,88 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GPA1005P-44 u Partida alçada d cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abastiment i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
d'Obra

15.000,00 €

(QUINCE MIL EUROS)

GR612465P-45 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

103,50 €

(CIENTO TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
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GR66266BP-46 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

27,11 €

(VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

GR7217G0P-47 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,15 €

(UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

IQU12221P-48 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

132,39 €

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

IQU13211P-49 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m,
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

113,62 €

(CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

K898U005P-50 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i
dues d'acabat

10,26 €

(DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

AUTOR DEL PROYECTO

MARC SALSES HUERTA
Septiembre de 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios II 



Presupuesto pasarela ciclopeatonal sobre el río Segre en La Seu d´Urgell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 01/09/14 Pág.: 1

G2PA1001 u Construcció de motes d'accés i desviaments parcials i temporals de les aigües del riu Segre,
per tal d'aïllar les zones de treball en sec. Inclós aportació de terres de préstec per a
construcció de motes, així com subministrament i instal·lació de canalitzacions, bombes de
buidat, grups electrògens i manteniment mentre durin les activitats previstes. Inclou retirada
un cop finalitzades les mateixes.

10.000,00 €

Sin descomposición 10.000,00000 €

GD75001 u Embornal per pont, inclosa reixa, tapa i tub desaigua (segons plànols), col·locat 174,23 €

Sin descomposición 174,23000 €

GPA1001 u Partida alçada a justificar per a la col·locació dels arcs metàl·lics HEB 500 mitjançant grues
de gran tonelatge, inclou anclatge

5.000,00 €

Sin descomposición 5.000,00000 €

GPA1003 u Partida alçada a justificar per als separador vial de cautxú de la pasarela de mida
100x150x4,5cm. Inclou col·locació.

4,00 €

Sin descomposición 4,00000 €

GPA1004 u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra 9.163,32 €

Sin descomposición 9.163,32000 €

GPA1006 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra 20.000,00 €

Sin descomposición 20.000,00000 €

GPA1007 u Partida alçada a a justificar per a la resta de conexionat del sistema d'enllumenat de la
pasarela

2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

GPA1008 u Seguretat i salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut 20.823,71 €

Sin descomposición 20.823,71000 €

GPA2002 m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana d'acer inox. amb pasamà iluminat
amb LED, muntats cada 2,8m, de 130 a 140 cm d'alçada, fixada mecànicament a l'obra.

103,80 €

Sin descomposición 103,80000 €

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

817,81 €

Otros conceptos 817,81000 €

P-2 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7
cables i tesat amb cric hidràulic

138,13 €

B4A7G7P0 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 83,87000 €
Otros conceptos 54,26000 €

P-3 E443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,89 €

B44ZAC1A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en p 1,18000 €
Otros conceptos 0,71000 €

P-4 E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

23,36 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,25174 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,20745 €
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87780 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €
Otros conceptos 20,17034 €

P-5 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

28,38 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,20745 €

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

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87780 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,22140 €
Otros conceptos 23,16808 €

P-6 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,73 €

Otros conceptos 25,73000 €

P-7 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

11,76 €

Otros conceptos 11,76000 €

P-8 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

106,03 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 6,75000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 30,60000 €
Otros conceptos 68,68000 €

P-9 G2223443 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 3 m de fondària, en roca, amb explosius
i forat de diàmetre 40 mm, i càrrega sobre camió

18,43 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 3,78000 €
Otros conceptos 14,65000 €

P-10 G2263222 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

8,50 €

Otros conceptos 8,50000 €

P-11 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

42,64 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 32,82700 €
Otros conceptos 9,81300 €

P-12 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

8,13 €

Otros conceptos 8,13000 €

P-13 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,84 €
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Otros conceptos 0,84000 €

P-14 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,42 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83992 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €
Otros conceptos 15,49380 €

P-15 G3441I01 m Perforació de diàmetre >=100 mm per a consolidació de terreny per injecció 31,55 €

Otros conceptos 31,55000 €

P-16 G3L11001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius 10,86 €

B0AAMC00 dm3 Ancoratge de ciment i additius 0,19398 €

B0AAC210 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 5,80000 €
Otros conceptos 4,86602 €

P-17 G3L12001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 32 mm, amb ancoratge de punt de cartutxs de ciment i additius 14,75 €

B0AAMC00 dm3 Ancoratge de ciment i additius 0,31800 €

B0AAC310 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 9,57000 €
Otros conceptos 4,86200 €

P-18 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,61 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 5,86740 €
Otros conceptos 4,74260 €

P-19 G442A027 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,08 €

B44ZA0BA kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,22000 €
Otros conceptos 0,86000 €

P-20 G442A02C kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,78 €

B44ZA025 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,23000 €
Otros conceptos 0,55000 €

P-21 G443A112 kg Acer S355J2 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, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,81 €

B44ZA011 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,95000 €
Otros conceptos 0,86000 €

P-22 G4531AH3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

107,75 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 73,82010 €
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Otros conceptos 33,92990 €

P-23 G45C6BHA m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

104,57 €

B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 75,63300 €
Otros conceptos 28,93700 €

P-24 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

96,87 €

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 67,93200 €
Otros conceptos 28,93800 €

P-25 G4A72161 u Ancoratge actiu d'acer fos, per a tendons amb tesat de 2500 kN de força, com a màxim,
col·locat

186,61 €

B4A71206 u Ancoratge de tipus actiu d'acer fos, per a tesats de 2500 kN com a màxim 177,99000 €
Otros conceptos 8,62000 €

P-26 G4A82BA1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 4 bar de pressió
nominal, fixada amb filferros

9,12 €

B4A82910 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm de diàmetre i 4 bar de pressió no 7,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,08175 €
Otros conceptos 2,03825 €

P-27 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

1,38 €

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària mà 0,68000 €
Otros conceptos 0,70000 €

P-28 G4AC1400 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 3000 kN de força 1,32 €

Otros conceptos 1,32000 €

P-29 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,13 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €
Otros conceptos 2,01000 €

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

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 €
Otros conceptos 1,14455 €

P-31 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00981 €
Otros conceptos 1,28019 €

P-32 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €
Otros conceptos 1,29692 €

P-33 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

25,17 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 3,02400 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22594 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €
Otros conceptos 21,34290 €

P-34 G4L11197 m Dovela prefabricada de formigó amb armadures pretesades, de 2,8m, 290000000 cm4
d'inèrcia i 11906 cm2 de secció, col·locada amb grua

465,29 €

B4PA12A8 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de <= 346,08000 €
Otros conceptos 119,21000 €

P-35 G4LM14CG t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc
dolly de 75 t de càrrega útil i 35 m de llargària

25,70 €

Otros conceptos 25,70000 €

P-36 G7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

2,28 €

B7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/ 0,91300 €
Otros conceptos 1,36700 €

P-37 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada
amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

41,76 €

B0111000 m3 Aigua 0,03125 €
Otros conceptos 41,72875 €

P-38 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,00 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 53,50000 €
Otros conceptos 3,50000 €

P-39 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,43000 €
Otros conceptos 0,15000 €

P-40 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,47 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02641 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,12408 €
Otros conceptos 0,31951 €

P-41 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

27,03 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,10550 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,90940 €
Otros conceptos 14,01510 €

P-42 GG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

239,83 €
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BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 11,63000 €

BG116D80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons 171,45000 €
Otros conceptos 56,75000 €

P-43 GG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,88 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,20360 €
Otros conceptos 0,67640 €

P-44 GPA1005 u Partida alçada d cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abastiment i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
d'Obra

15.000,00 €

Sin descomposición 15.000,00000 €

P-45 GR612465 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

103,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,28800 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 44,86234 €
Otros conceptos 58,34966 €

P-46 GR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

27,11 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 0,80467 €

B0111000 m3 Aigua 0,03625 €
Otros conceptos 26,26908 €

P-47 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,15 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18655 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €
Otros conceptos 0,12550 €

P-48 IQU12221 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

132,39 €

BQU12220 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb par 113,02000 €
Otros conceptos 19,37000 €

P-49 IQU13211 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m,
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

113,62 €
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BQU12211 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb 107,63000 €
Otros conceptos 5,99000 €

P-50 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i
dues d'acabat

10,26 €

B89ZNU40 kg Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per a exteriors 4,59900 €

B8ZAT130 kg Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors 2,08200 €

B8ZAT030 l Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors 1,00200 €
Otros conceptos 2,57700 €

AUTOR DEL PROYECTO

MARC SALSES HUERTA
Septiembre de 2014
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7G111111 u Quadre principal per a
instal·lació elèctrica d'obra
format per 3 caixes de doble
aïllament de 270x180x170 mm,
tallacircuit de ganiveta,
interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor
diferencial, comptador
d'energia trifàsic,
transformador d'intensitat i 6
endolls bipolars (II+T)

817,81 1,000 0,251 817,81

E3GZT700 u Placa de repartiment i
ancoratge provisional amb tub
d'inclinació per a un ancoratge
de 6 a 7 cables i tesat amb
cric hidràulic

138,13 8,000 0,342 1.105,04

E443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN
10025-2, per a bigues amb
connectors formades per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

1,89 22.267,960 12,933 42.086,44

E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x200 cm, per a
murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m

23,36 105,960 0,764 2.475,23

E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x200 cm, per a
murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

28,38 67,800 0,595 1.924,16

G2143301 m3 Enderroc d'estructures de
formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor

25,73 131,250 1,046 3.377,06

G2194AA1 m2 Demolició de paviment de
formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

11,76 140,000 0,517 1.646,40

G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre
de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

106,03 7,000 0,238 742,21

G2223443 m3 Excavació de fonaments sense
rampa d'accés, fins a 3 m de
fondària, en roca, amb
explosius i forat de diàmetre
40 mm, i càrrega sobre camió

18,43 359,400 2,039 6.623,74

EUR
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G2263222 m3 Estesa i piconatge de sòl
seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant picó vibrant
petit, i essent necessària la
dessecació

8,50 105,400 0,2810 895,90

G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

42,64 11,840 0,1611 504,86

G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació
del 95 % PM

8,13 125,000 0,3112 1.016,25

G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys
de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

0,84 711,300 0,1813 597,49

G2PA1001 u Construcció de motes d'accés i
desviaments parcials i
temporals de les aigües del riu
Segre, per tal d'aïllar les
zones de treball en sec. Inclós
aportació de terres de préstec
per a construcció de motes,
així com subministrament i
instal·lació de canalitzacions,
bombes de buidat, grups
electrògens i manteniment
mentre durin les activitats
previstes. Inclou retirada un
cop finalitzades les mateixes.

10.000,00 1,000 3,0714 10.000,00

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

18,42 98,650 0,5615 1.817,13

G3441I01 m Perforació de diàmetre >=100 mm
per a consolidació de terreny
per injecció

31,55 64,000 0,6216 2.019,20

G3L11001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25
mm, amb ancoratge de punt de
cartutxs de ciment i additius

10,86 2,000 0,0117 21,72

G3L12001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 32
mm, amb ancoratge de punt de
cartutxs de ciment i additius

14,75 6,000 0,0318 88,50

G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

10,61 186,640 0,6119 1.980,25

EUR
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G442A027 kg Acer S355J2 segons UNE-EN

10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

2,08 1,805 0,0020 3,75

G442A02C kg Acer S355J2 segons UNE-EN
10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

1,78 228,140 0,1221 406,09

G443A112 kg Acer S355J2 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, amb
una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1,81 251,520 0,1422 455,25

G4531AH3 m3 Formigó per a bigues,
HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

107,75 41,900 1,3923 4.514,73

G45C6BHA m3 Formigó per a lloses,
HP-35/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

104,57 26,860 0,8624 2.808,75

G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep,
HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

96,87 289,700 8,6225 28.063,24

G4A72161 u Ancoratge actiu d'acer fos, per
a tendons amb tesat de 2500 kN
de força, com a màxim,
col·locat

186,61 20,000 1,1526 3.732,20

G4A82BA1 m Beina de tub de polietilè per a
armadures actives de diàmetre
100 mm i 4 bar de pressió
nominal, fixada amb filferros

9,12 570,000 1,6027 5.198,40

G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a
armadures actives Y 1860 S7,
fins a 19 cordons de 15,2 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb
beines de llargària superior a
70 m

1,38 16.078,370 6,8228 22.188,15

G4AC1400 t Tesat de tendó d'acer, amb cric
hidràulic de 3000 kN de força

1,32 9.240,000 3,7529 12.196,80

G4AE1000 l Injecció de beines per a
armadures actives, amb beurada
de ciment

2,13 340,000 0,2230 724,20

EUR
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G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S

en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,15 4.564,520 1,6131 5.249,20

G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S
en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,29 1.672,560 0,6632 2.157,60

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

1,31 5.451,800 2,1933 7.141,86

G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a
deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

25,17 98,180 0,7634 2.471,19

G4L11197 m Dovela prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, de
2,8m, 290000000 cm4 d'inèrcia i
11906 cm2 de secció, col·locada
amb grua

465,29 87,000 12,4335 40.480,23

G4LM14CG t Transport de bigues
prefabricades de formigó entre
100 i 150 km, amb camió
semiremolc dolly de 75 t de
càrrega útil i 35 m de
llargària

25,70 221,000 1,7436 5.679,70

G7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

2,28 36,480 0,0337 83,17

G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25
elaborada a l'obra, amb ciment
CEM II/B-L 32,5 N, col·locada
amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM

41,76 35,200 0,4538 1.469,95

G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

57,00 60,400 1,0639 3.442,80

G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 530,350 0,0940 307,60

GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm
5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,47 270,550 0,0441 127,16

GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC
de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

27,03 14,000 0,1242 378,42

EUR



Presupuesto pasarela ciclopeatonal sobre el río Segre en La Seu d´Urgell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

08/09/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GD75001 u Embornal per pont, inclosa
reixa, tapa i tub desaigua
(segons plànols), col·locat

174,23 4,000 0,2143 696,92

GG116D62 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada
superficialment

239,83 1,000 0,0744 239,83

GG312324 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,88 220,360 0,1345 414,28

GPA1001 u Partida alçada a justificar per
a la col·locació dels arcs
metàl·lics HEB 500 mitjançant
grues de gran tonelatge, inclou
anclatge

5.000,00 1,000 1,5446 5.000,00

GPA1003 u Partida alçada a justificar per
als separador vial de cautxú de
la pasarela de mida
100x150x4,5cm. Inclou
col·locació.

4,00 31,000 0,0447 124,00

GPA1004 u Partida alçada a justificar per
a la gestió de residus de
l'obra

9.163,32 1,000 2,8148 9.163,32

GPA1005 u Partida alçada d cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abastiment
i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció
d'Obra

15.000,00 1,000 4,6149 15.000,00

GPA1006 u Partida alçada a justificar per
a imprevistos d'obra

20.000,00 1,000 6,1450 20.000,00

GPA1007 u Partida alçada a a justificar
per a la resta de conexionat
del sistema d'enllumenat de la
pasarela

2.000,00 1,000 0,6151 2.000,00

GPA1008 u Seguretat i salut de l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

20.823,71 1,000 6,4052 20.823,71

GPA2002 m Partida alçada a justificar per
a la construcció de la barana
d'acer inox. amb pasamà
iluminat amb LED, muntats cada
2,8m, de 130 a 140 cm d'alçada,
fixada mecànicament a l'obra.

103,80 179,600 5,7353 18.642,48

EUR
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GR612465 u Plantació d'arbre planifoli amb

pa de terra o contenidor, de 25
a 35 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per sorra
rentada, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

103,50 5,000 0,1654 517,50

GR66266B u Plantació d'arbust o arbre de
petit format en contenidor de
25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost
i primer reg

27,11 7,000 0,0655 189,77

GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de
llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral
d'alliberament lent,
bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2

1,15 711,040 0,2556 817,70

IQU12221 u Transport muntatge i
desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb
paret de plafó d'acer lacat,
amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre
de protecció

132,39 1,000 0,0457 132,39

IQU13211 u Transport i muntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 4x2,4 m, amb
paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre
de protecció

113,62 1,000 0,0358 113,62

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

10,26 258,760 0,8259 2.654,88

TOTAL: 100,00325.550,24

EUR
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Obra 01 Pressupost PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL

Capítol 01 INSTALACIONES

1 IQU12221 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer
lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 48)

132,39 1,000 132,39

2 IQU13211 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 49)

113,62 1,000 113,62

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

817,81 1,000 817,81

TOTAL Capítol 01.01 1.063,82

Obra 01 Pressupost PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL

Capítol 02 DESBROCE

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

0,84 711,300 597,49

2 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny
de 20 km) (P - 8)

106,03 7,000 742,21

TOTAL Capítol 01.02 1.339,70
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Capítol 03 DEMOLICIÓN

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

25,73 131,250 3.377,06

2 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 7)

11,76 140,000 1.646,40

TOTAL Capítol 01.03 5.023,46
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Capítol 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2223443 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 3 m de fondària,
en roca, amb explosius i forat de diàmetre 40 mm, i càrrega sobre
camió (P - 9)

18,43 359,400 6.623,74

2 G2263222 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 10)

8,50 105,400 895,90

euros
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3 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 11)

42,64 11,840 504,86

4 G2PA1001 u Construcció de motes d'accés i desviaments parcials i temporals de les
aigües del riu Segre, per tal d'aïllar les zones de treball en sec. Inclós
aportació de terres de préstec per a construcció de motes, així com
subministrament i instal·lació de canalitzacions, bombes de buidat,
grups electrògens i manteniment mentre durin les activitats previstes.
Inclou retirada un cop finalitzades les mateixes. (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítol 01.04 18.024,50
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Capítol 05 ANCLAJES AL TERRENO

1 G3441I01 m Perforació de diàmetre >=100 mm per a consolidació de terreny per
injecció (P - 15)

31,55 64,000 2.019,20

2 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a
un ancoratge de 6 a 7 cables i tesat amb cric hidràulic (P - 2)

138,13 8,000 1.105,04

TOTAL Capítol 01.05 3.124,24
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Capítol 06 ESTRIBOS

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 18)

10,61 80,200 850,92

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 14) 18,42 47,800 880,48
3 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de

50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 5)

28,38 28,800 817,34

4 E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 4)

23,36 70,080 1.637,07

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 32)

1,31 5.451,800 7.141,86

6 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 24)

96,87 176,220 17.070,43

7 G45C6BHA m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 23)

104,57 21,160 2.212,70

8 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM (P - 12)

8,13 55,000 447,15

9 G7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 36)

2,28 36,480 83,17

10 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 41)

27,03 14,000 378,42

11 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM
II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al
98% del PM (P - 37)

41,76 35,200 1.469,95

euros



Presupuesto pasarela ciclopeatonal sobre el río Segre en La Seu d´Urgell

PRESUPUESTO * Fecha: 01/09/14 Pág.: 3

TOTAL Capítol 01.06 32.989,49
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Capítol 07 ARCO

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 18)

10,61 66,400 704,50

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 14) 18,42 23,050 424,58
3 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars

de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
(P - 33)

25,17 98,180 2.471,19

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

1,15 4.564,520 5.249,20

5 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 24)

96,87 113,480 10.992,81

6 E443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

1,89 22.267,960 42.086,44

7 G442A027 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 19)

2,08 1,805 3,75

8 G443A112 kg Acer S355J2 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, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 21)

1,81 251,520 455,25

9 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM (P - 12)

8,13 35,000 284,55

10 GPA1001 u Partida alçada a justificar per a la col·locació dels arcs metàl·lics HEB
500 mitjançant grues de gran tonelatge, inclou anclatge (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

11 G3L12001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 32 mm, amb ancoratge de punt de
cartutxs de ciment i additius (P - 17)

14,75 6,000 88,50

TOTAL Capítol 01.07 67.760,77

Obra 01 Pressupost PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU D'URGELL

Capítol 08 VIGA DE ATADO

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 18)

10,61 40,040 424,82

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 14) 18,42 27,800 512,08
3 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de

50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 5)

28,38 39,000 1.106,82

4 E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 4)

23,36 35,880 838,16

5 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 1.672,560 2.157,60

euros
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(P - 31)
6 G4531AH3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 22)
107,75 41,900 4.514,73

7 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM (P - 12)

8,13 35,000 284,55

TOTAL Capítol 01.08 9.838,76
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Capítol 09 TABLERO

1 G4LM14CG t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb
camió semiremolc dolly de 75 t de càrrega útil i 35 m de llargària (P -
35)

25,70 221,000 5.679,70

2 G4L11197 m Dovela prefabricada de formigó amb armadures pretesades, de 2,8m,
290000000 cm4 d'inèrcia i 11906 cm2 de secció, col·locada amb grua
(P - 34)

465,29 87,000 40.480,23

3 G4A72161 u Ancoratge actiu d'acer fos, per a tendons amb tesat de 2500 kN de
força, com a màxim, col·locat (P - 25)

186,61 20,000 3.732,20

4 G4A82BA1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm
i 4 bar de pressió nominal, fixada amb filferros (P - 26)

9,12 570,000 5.198,40

5 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19
cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de
llargària superior a 70 m (P - 27)

1,38 16.078,370 22.188,15

6 G4AC1400 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 3000 kN de força (P - 28) 1,32 9.240,000 12.196,80
7 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment (P

- 29)
2,13 340,000 724,20

8 G45C6BHA m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 23)

104,57 5,700 596,05

9 G442A02C kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 20)

1,78 228,140 406,09

10 G3L11001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge de punt de
cartutxs de ciment i additius (P - 16)

10,86 2,000 21,72

TOTAL Capítol 01.09 91.223,54
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Capítol 10 PAVIMENTOS

1 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 39)

0,58 530,350 307,60

2 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 38)

57,00 60,400 3.442,80

3 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 40)

0,47 270,550 127,16

TOTAL Capítol 01.10 3.877,56

euros
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Capítol 11 ACABADOS

1 GPA1003 u Partida alçada a justificar per als separador vial de cautxú de la
pasarela de mida 100x150x4,5cm. Inclou col·locació. (P - 0)

4,00 31,000 124,00

2 GD75001 u Embornal per pont, inclosa reixa, tapa i tub desaigua (segons plànols),
col·locat (P - 0)

174,23 4,000 696,92

3 GPA2002 m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana d'acer inox.
amb pasamà iluminat amb LED, muntats cada 2,8m, de 130 a 140 cm
d'alçada, fixada mecànicament a l'obra. (P - 0)

103,80 179,600 18.642,48

4 GG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
43)

1,88 220,360 414,28

5 GG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
250 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 42)

239,83 1,000 239,83

6 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 50)

10,26 258,760 2.654,88

7 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2 (P - 47)

1,15 711,040 817,70

8 GR612465 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 45)

103,50 5,000 517,50

9 GR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 46)

27,11 7,000 189,77

TOTAL Capítol 01.11 24.297,36
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Capítol 12 PARTIDAS ALZADAS

1 GPA1005 u Partida alçada d cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abastiment i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 44)

15.000,00 1,000 15.000,00

2 GPA1008 u Seguretat i salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut (P - 0)

20.823,71 1,000 20.823,71

3 GPA1006 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (P - 0) 20.000,00 1,000 20.000,00
4 GPA1007 u Partida alçada a a justificar per a la resta de conexionat del sistema

d'enllumenat de la pasarela (P - 0)
2.000,00 1,000 2.000,00

5 GPA1004 u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra (P - 0) 9.163,32 1,000 9.163,32

TOTAL Capítol 01.12 66.987,03

euros
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NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  INSTALACIONES 1.063,82
Capítol 01.02  DESBROCE 1.339,70
Capítol 01.03  DEMOLICIÓN 5.023,46
Capítol 01.04  MOVIMIENTO DE TIERRAS 18.024,50
Capítol 01.05  ANCLAJES AL TERRENO 3.124,24
Capítol 01.06  ESTRIBOS 32.989,49
Capítol 01.07  ARCO 67.760,77
Capítol 01.08  VIGA DE ATADO 9.838,76
Capítol 01.09  TABLERO 91.223,54
Capítol 01.10  PAVIMENTOS 3.877,56
Capítol 01.11  ACABADOS 24.297,36
Capítol 01.12  PARTIDAS ALZADAS 66.987,03
Capítol 01.13  FINAL 0,00
Obra 01 Pressupost PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SE 325.550,23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

325.550,23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PASARELA CICLOPEATONAL. RÍO SEGRE. LA SEU 325.550,23

325.550,23

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 325.550,23 €
13 % GASTOS GENERALES SOBRE 325.550,23........................................................... 42.321,53 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 325.550,23......................................................... 19.533,01 €

Subtotal ............... 387.404,77 €

21 % IVA SOBRE 387.404,77........................................................................................... 81.355,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 468.759,77 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS )

AUTOR DEL PROYECTO

MARC SALSES HUERTA
Septiembre de 2014


