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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 775,830

2 PPAPA01 pa Replanteig de la zona

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G3J2U67V m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins l'obra (P-51)

AMIDAMENT DIRECTE 679,450

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 02  EXECUCIÓ TORRES PROVISONALS

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 1.755,500

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 03  ESTREP ESQUERRE
Titol 4 01  DEMOLICIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,630

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

AMIDAMENT DIRECTE 55,465

3 G214U070 m3 Demolició estructures de formigó armat o en massa amb mitjants mecànics o manuals, incloent el tall
d'armadures, càrrega sobre camió i transport d'escombraries a la instal·lació autoritzada de gestió de residus
(P-5)

AMIDAMENT DIRECTE 236,950

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 03  ESTREP ESQUERRE
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221P005 m3 Excavació de tot tipus de materials, inclos demolició, càrrega i transport d'escombraries a instal·lació autoritzada
de gestió de residus (P-11)

AMIDAMENT DIRECTE 165,860

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

AMIDAMENT DIRECTE 143,764

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,340

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 03  ESTREP ESQUERRE
Titol 4 03  FONAMENTS

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

AMIDAMENT DIRECTE 87,500

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

AMIDAMENT DIRECTE 12,540

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

4 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P-23)

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 964,670

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

AMIDAMENT DIRECTE 56,760

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 03  ESTREP ESQUERRE
Titol 4 04  CONSTRUCCIÓ ESTREP

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellació de 10 cm d'espessor de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i tamany màxim
de l'àrid 20mm, abocat des de camió (P-26)

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 50,740

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 47,650

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

AMIDAMENT DIRECTE 845,620

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

AMIDAMENT DIRECTE 9,240

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESTREP DRET
Titol 4 01  DEMOLICIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,630

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

AMIDAMENT DIRECTE 55,465

3 G214U070 m3 Demolició estructures de formigó armat o en massa amb mitjants mecànics o manuals, incloent el tall
d'armadures, càrrega sobre camió i transport d'escombraries a la instal·lació autoritzada de gestió de residus
(P-5)

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 236,950

4 XPPJS2 m Partida alçada a justificar pel desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica

(P-0)

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA

Capítol 01  ESTRUCTURA

Titol 3 04  ESTREP DRET

Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221P005 m3 Excavació de tot tipus de materials, inclos demolició, càrrega i transport d'escombraries a instal·lació autoritzada

de gestió de residus (P-11)

AMIDAMENT DIRECTE 165,860

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs

selecció,garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P-15)

AMIDAMENT DIRECTE 143,764

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,340

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA

Capítol 01  ESTRUCTURA

Titol 3 04  ESTREP DRET

Titol 4 03  FONAMENTS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

2 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb mitjans mecànics, incloses part proporcional

en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, onclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P-13)

AMIDAMENT DIRECTE 87,500

3 G3E5U90P m3 Execució de piló de d<=100cm tipuc CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts

proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures

càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P-20)

AMIDAMENT DIRECTE 12,540

4 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P-23)

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 964,670

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

AMIDAMENT DIRECTE 56,760

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESTREP DRET
Titol 4 04  CONSTRUCCIÓ ESTREP

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 50,740

2 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellació de 10 cm d'espessor de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i tamany màxim
de l'àrid 20mm, abocat des de camió (P-26)

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 47,650

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

AMIDAMENT DIRECTE 845,620

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

AMIDAMENT DIRECTE 9,240

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 05  PILES
Titol 4 01  ALÇAT PILES

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

AMIDAMENT DIRECTE 168,450

2 G4B14200 kg Armadura per a a pilars AP500 S en barres diàmetre superior a 16 mm d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic>=500 N/mm2 (P-34)

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 4,568

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

AMIDAMENT DIRECTE 52,740

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

AMIDAMENT DIRECTE 44,880

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 05  PILES
Titol 4 02  FONAMENTS

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

AMIDAMENT DIRECTE 90,189

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

AMIDAMENT DIRECTE 52,780

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 78,750

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

AMIDAMENT DIRECTE 70,314

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

AMIDAMENT DIRECTE 3.768,800

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 06  PASSAREL·LA

1 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

AMIDAMENT DIRECTE 70.856,320

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 7

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

AMIDAMENT DIRECTE 185.476,870

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

AMIDAMENT DIRECTE 12,400

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA
Capítol 01  ESTRUCTURA
Titol 3 07  ACABATS

1 PPA04 u Partida alçada de cobrament íntegre per la col·locació dels elements retroreflectors

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 PPA03 m2 Partida alçada de cobrament íntegre per la pavimentació de fusta de la passera, inclos transport i posada en obra

AMIDAMENT DIRECTE 775,000

3 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

4 PPA02 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

6 XPPJE1 u Partida alçada a justificar per a la il·luminació de la passarel·la integrada en la barana (P-0)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 527,500

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/09/15 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 862,500

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA

Capítol 02  SEGURETAT I SALUT

1 PPA06 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut de l'obra (p-23)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA

Capítol 03  CONTROL DE QUALITAT

1 PPA07 pa Partida alçada de cobrament íntegre pel Control de Qualitat (P-24)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA RIU SEGRE LLEIDA

Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPA08 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus (P-25)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/09/15 Pàg.: 1

P-1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 G214U070 m3 Demolició estructures de formigó armat o en massa amb mitjants mecànics o manuals,
incloent el tall d'armadures, càrrega sobre camió i transport d'escombraries a la instal·lació
autoritzada de gestió de residus (P-5)

59,09 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànn
d'abocament i manteniment de l'abocador (P-8)

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-4 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondaria (P-9)

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 G221P005 m3 Excavació de tot tipus de materials, inclos demolició, càrrega i transport d'escombraries a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (P-11)

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-6 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, onclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P-13)

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-7 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció,garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P-15)

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 G228U67F m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenat (P-16) 28,44 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-10 G3E5U90P m3 Execució de piló de d<=100cm tipuc CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole,
formigó HA-25, col·locació d'armadures càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P-20)

358,03 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-11 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500N/mm2 (P-22)

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P-23) 25,25 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/09/15 Pàg.: 2

P-13 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra inclòs transport i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols (P-24)

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 G3J2U67V m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins l'obra (P-51) 10,87 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellació de 10 cm d'espessor de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i tamany màxim de l'àrid 20mm, abocat des de camió (P-26)

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-18 G440U050 kg Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures (P-30)

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 G4B14200 kg Armadura per a a pilars AP500 S en barres diàmetre superior a 16 mm d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic>=500 N/mm2 (P-34)

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-22 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist d'alçaria fins a 10 m (P-37)

32,54 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per
absorbir mociments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (P-39)

174,90 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-26 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-27 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a rezolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat (P-41)

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-28 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

84,88 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 K898U005 m2 Pintat parament vertical exterior amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues
d'acabat (P-63)

11,59 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 PPA02 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega durant l'execució de les obres 4.000,00 €
(QUATRE MIL EUROS)

P-31 PPA03 m2 Partida alçada de cobrament íntegre per la pavimentació de fusta de la passera, inclos
transport i posada en obra

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-32 PPA04 u Partida alçada de cobrament íntegre per la col·locació dels elements retroreflectors 13,50 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-33 PPA06 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut de l'obra (p-23) 33.433,64 €
(TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-34 PPA07 pa Partida alçada de cobrament íntegre pel Control de Qualitat (P-24) 12.823,94 €
(DOTZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PPA08 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus (P-25) 5.034,17 €
(CINC MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-36 PPAPA01 pa Replanteig de la zona 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)

P-37 XPPJE1 u Partida alçada a justificar per a la il·luminació de la passarel·la integrada en la barana (P-0) 50.000,00 €
(CINQUANTA MIL EUROS)

P-38 XPPJEM pa Partica alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran
tonatge. Inclou la soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets que serveixen de
recolzament provisional (P-0)

50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)

P-39 XPPJP m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana del pont. Incloses plaques de vidre
laminar entre muntants verticals

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-40 XPPJS2 m Partida alçada a justificar pel desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l'abocador de
barana metàl·lica (P-0)

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 G214U070 m3 Demolició estructures de formigó armat o en massa amb mitjants mecànics o manuals,

incloent el tall d'armadures, càrrega sobre camió i transport d'escombraries a la instal·lació

autoritzada de gestió de residus (P-5)

59,09 €

Sense descomposició 59,09000 €

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànn

d'abocament i manteniment de l'abocador (P-8)

5,07 €

Sense descomposició 5,07000 €

P-4 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de

fondaria (P-9)

6,38 €

Sense descomposició 6,38000 €

P-5 G221P005 m3 Excavació de tot tipus de materials, inclos demolició, càrrega i transport d'escombraries a

instal·lació autoritzada de gestió de residus (P-11)

10,07 €

Sense descomposició 10,07000 €

P-6 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, onclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P-13)

8,80 €

Sense descomposició 8,80000 €

P-7 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la

pròpia obra, inclòs selecció,garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P-15)

3,85 €

Sense descomposició 3,85000 €

P-8 G228U67F m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenat (P-16) 28,44 €
Sense descomposició 28,44000 €

P-9 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-10 G3E5U90P m3 Execució de piló de d<=100cm tipuc CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent

excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per assaig crosshole,

formigó HA-25, col·locació d'armadures càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador. (P-20)

358,03 €

Sense descomposició 358,03000 €

P-11 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 20mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500N/mm2 (P-22)

1,32 €

Sense descomposició 1,32000 €

P-12 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P-23) 25,25 €
Sense descomposició 25,25000 €

P-13 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra inclòs transport i col·locació, mesurat

sobre perfil teòric segons plànols (P-24)

15,57 €
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Sense descomposició 15,57000 €

P-14 G3J2U67V m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins l'obra (P-51) 10,87 €
Sense descomposició 10,87000 €

P-15 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellació de 10 cm d'espessor de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i tamany màxim de l'àrid 20mm, abocat des de camió (P-26)

13,62 €

Sense descomposició 13,62000 €

P-16 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,85 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

7,16625 €

Altres conceptes 1,68375 €

P-17 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,70 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant

1,16550 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €
Altres conceptes 1,45700 €

P-18 G440U050 kg Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures (P-30)

3,10 €

Sense descomposició 3,10000 €

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 15,36650 €

P-20 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
Altres conceptes 0,32770 €

P-21 G4B14200 kg Armadura per a a pilars AP500 S en barres diàmetre superior a 16 mm d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic>=500 N/mm2 (P-34)

1,30 €

Sense descomposició 1,30000 €

P-22 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
Altres conceptes 26,97055 €

P-23 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
Altres conceptes 28,56055 €

P-24 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist d'alçaria fins a 10 m (P-37)

32,54 €

Sense descomposició 32,54000 €

P-25 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per
absorbir mociments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (P-39)

174,90 €

Sense descomposició 174,90000 €

P-26 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

15,54 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82500 €
Altres conceptes 3,55500 €

P-27 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a rezolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat (P-41)

35,01 €

Sense descomposició 35,01000 €

P-28 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

84,88 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge

50,40000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,42290 €
Altres conceptes 34,05710 €

P-29 K898U005 m2 Pintat parament vertical exterior amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues
d'acabat (P-63)

11,59 €

Sense descomposició 11,59000 €

P-30 PPA02 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega durant l'execució de les obres 4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €

P-31 PPA03 m2 Partida alçada de cobrament íntegre per la pavimentació de fusta de la passera, inclos
transport i posada en obra

65,00 €

Sense descomposició 65,00000 €

P-32 PPA04 u Partida alçada de cobrament íntegre per la col·locació dels elements retroreflectors 13,50 €
Sense descomposició 13,50000 €

P-33 PPA06 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut de l'obra (p-23) 33.433,64 €
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Sense descomposició 33.433,64000 €

P-34 PPA07 pa Partida alçada de cobrament íntegre pel Control de Qualitat (P-24) 12.823,94 €
Sense descomposició 12.823,94000 €

P-35 PPA08 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus (P-25) 5.034,17 €
Sense descomposició 5.034,17000 €

P-36 PPAPA01 pa Replanteig de la zona 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €

P-37 XPPJE1 u Partida alçada a justificar per a la il·luminació de la passarel·la integrada en la barana (P-0) 50.000,00 €
Sense descomposició 50.000,00000 €

P-38 XPPJEM pa Partica alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran
tonatge. Inclou la soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets que serveixen de
recolzament provisional (P-0)

50.000,00 €

Sense descomposició 50.000,00000 €

P-39 XPPJP m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana del pont. Incloses plaques de vidre
laminar entre muntants verticals

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-40 XPPJS2 m Partida alçada a justificar pel desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l'abocador de
barana metàl·lica (P-0)

22,97 €

Sense descomposició 22,97000 €
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Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

0,22 775,830 170,68

2 PPAPA01 pa Replanteig de la zona (P - 36) 3.000,00 1,000 3.000,00
3 G3J2U67V m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport i apilament dins

l'obra (P-51) (P - 14)
10,87 679,450 7.385,62

TOTAL Titol 3 01.01.01 10.556,30

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 02 EXECUCIÓ TORRES PROVISONALS

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 1) 5,92 1.755,500 10.392,56

TOTAL Titol 3 01.01.02 10.392,56

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 03 ESTREP ESQUERRE

Titol 4 01 DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondaria (P-9) (P - 4)

6,38 8,630 55,06

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànn d'abocament i manteniment de l'abocador
(P-8) (P - 3)

5,07 55,465 281,21

3 G214U070 m3 Demolició estructures de formigó armat o en massa amb mitjants
mecànics o manuals, incloent el tall d'armadures, càrrega sobre camió
i transport d'escombraries a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus (P-5) (P - 2)

59,09 236,950 14.001,38

4 XPPJS2 m Partida alçada a justificar pel desmuntatge, càrrega, transport i
descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica (P-0) (P - 40)

22,97 7,000 160,79

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 14.498,44

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 03 ESTREP ESQUERRE

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

EUR
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1 G221P005 m3 Excavació de tot tipus de materials, inclos demolició, càrrega i
transport d'escombraries a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(P-11) (P - 5)

10,07 165,860 1.670,21

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P-15) (P - 7)

3,85 143,764 553,49

3 G228U67F m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenat
(P-16) (P - 8)

28,44 10,340 294,07

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 2.517,77

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 03 ESTREP ESQUERRE

Titol 4 03 FONAMENTS

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, onclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P-13) (P - 6)

8,80 87,500 770,00

2 G3E5U90P m3 Execució de piló de d<=100cm tipuc CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació
d'armadures càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P-20) (P - 10)

358,03 12,540 4.489,70

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 16)

8,85 3,500 30,98

4 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P-23) (P - 12) 25,25 30,000 757,50
5 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim

20mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500N/mm2 (P-22) (P - 11)

1,32 964,670 1.273,36

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 19)

103,64 56,760 5.882,61

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 13.204,15

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 03 ESTREP ESQUERRE

Titol 4 04 CONSTRUCCIÓ ESTREP

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellació de 10 cm d'espessor de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i tamany màxim de l'àrid 20mm,
abocat des de camió (P-26) (P - 15)

13,62 3,500 47,67

EUR
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2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 30,87 50,740 1.566,34
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 23) 34,74 47,650 1.655,36
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 20)
0,99 845,620 837,16

5 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a rezolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P-41) (P - 27)

35,01 9,240 323,49

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 4.430,02

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTREP DRET

Titol 4 01 DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondaria (P-9) (P - 4)

6,38 8,630 55,06

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànn d'abocament i manteniment de l'abocador
(P-8) (P - 3)

5,07 55,465 281,21

3 G214U070 m3 Demolició estructures de formigó armat o en massa amb mitjants
mecànics o manuals, incloent el tall d'armadures, càrrega sobre camió
i transport d'escombraries a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus (P-5) (P - 2)

59,09 236,950 14.001,38

4 XPPJS2 m Partida alçada a justificar pel desmuntatge, càrrega, transport i
descàrrega a l'abocador de barana metàl·lica (P-0) (P - 40)

22,97 7,000 160,79

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 14.498,44

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTREP DRET

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221P005 m3 Excavació de tot tipus de materials, inclos demolició, càrrega i
transport d'escombraries a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(P-11) (P - 5)

10,07 165,860 1.670,21

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P-15) (P - 7)

3,85 143,764 553,49

3 G228U67F m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material granular drenat
(P-16) (P - 8)

28,44 10,340 294,07

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 2.517,77

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTREP DRET

EUR
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Titol 4 03 FONAMENTS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 16)

8,85 3,500 30,98

2 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb

mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en

talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, onclòs

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P-13) (P - 6)

8,80 87,500 770,00

3 G3E5U90P m3 Execució de piló de d<=100cm tipuc CPI-4, d'extracció amb entubació

recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,

entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació

d'armadures càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador. (P-20) (P - 10)

358,03 12,540 4.489,70

4 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P-23) (P - 12) 25,25 30,000 757,50

5 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim

20mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500N/mm2 (P-22) (P - 11)

1,32 964,670 1.273,36

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

curat (P - 19)

103,64 56,760 5.882,61

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 13.204,15

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTREP DRET

Titol 4 04 CONSTRUCCIÓ ESTREP

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 30,87 50,740 1.566,34

2 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellació de 10 cm d'espessor de formigó

HL-150/B/20 de consistència tova i tamany màxim de l'àrid 20mm,

abocat des de camió (P-26) (P - 15)

13,62 3,500 47,67

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 23) 34,74 47,650 1.655,36

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 20)

0,99 845,620 837,16

5 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a rezolzaments amb perns soldats, inclòs

part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P-41) (P - 27)

35,01 9,240 323,49

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 4.430,02

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 05 PILES

Titol 4 01 ALÇAT PILES

1 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts

metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist

d'alçaria fins a 10 m (P-37) (P - 24)

32,54 168,450 5.481,36

EUR
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2 G4B14200 kg Armadura per a a pilars AP500 S en barres diàmetre superior a 16 mm
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic>=500 N/mm2
(P-34) (P - 21)

1,30 4,568 5,94

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 19)

103,64 52,740 5.465,97

4 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 26)

15,54 44,880 697,44

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 11.650,71

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 05 PILES

Titol 4 02 FONAMENTS

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, onclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P-13) (P - 6)

8,80 90,189 793,66

2 G3E5U90P m3 Execució de piló de d<=100cm tipuc CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació
d'armadures càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P-20) (P - 10)

358,03 52,780 18.896,82

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 22) 30,87 78,750 2.431,01

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 19)

103,64 70,314 7.287,34

5 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
20mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500N/mm2 (P-22) (P - 11)

1,32 3.768,800 4.974,82

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 34.383,65

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 06 PASSAREL·LA

1 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 17)

2,70 70.856,320 191.312,06

2 G440U050 kg Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
(P-30) (P - 18)

3,10 185.476,870 574.978,30

3 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per absorbir mociments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P-39) (P - 25)

174,90 12,400 2.168,76

4 XPPJEM pa Partica alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics
mitjançant grues de gran tonatge. Inclou la soldadura entre mòduls i la
construcció dels castellets que serveixen de recolzament provisional
(P-0) (P - 38)

50.000,00 1,000 50.000,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.06 818.459,12

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 01 ESTRUCTURA

Titol 3 07 ACABATS

1 PPA04 u Partida alçada de cobrament íntegre per la col·locació dels elements
retroreflectors (P - 32)

13,50 36,000 486,00

2 PPA03 m2 Partida alçada de cobrament íntegre per la pavimentació de fusta de la
passera, inclos transport i posada en obra (P - 31)

65,00 775,000 50.375,00

3 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20
mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 28)

84,88 310,000 26.312,80

4 PPA02 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega durant
l'execució de les obres (P - 30)

4.000,00 2,000 8.000,00

5 XPPJP m Partida alçada a justificar per a la construcció de la barana del pont.
Incloses plaques de vidre laminar entre muntants verticals (P - 39)

450,00 310,000 139.500,00

6 XPPJE1 u Partida alçada a justificar per a la il·luminació de la passarel·la
integrada en la barana (P-0) (P - 37)

50.000,00 1,000 50.000,00

7 K898U005 m2 Pintat parament vertical exterior amb pintura mineral al silicat, amb una
capa de fons i dues d'acabat (P-63) (P - 29)

11,59 527,500 6.113,73

8 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra inclòs transport i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P-24) (P - 13)

15,57 862,500 13.429,13

TOTAL Titol 3 01.01.07 294.216,66

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 02 SEGURETAT I SALUT

1 PPA06 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut de l'obra
(p-23) (P - 33)

33.433,64 1,000 33.433,64

TOTAL Capítol 01.02 33.433,64

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 03 CONTROL DE QUALITAT

1 PPA07 pa Partida alçada de cobrament íntegre pel Control de Qualitat (P-24) (P -
34)

12.823,94 1,000 12.823,94

TOTAL Capítol 01.03 12.823,94

Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 PPA08 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus (P-25)
(P - 35)

5.034,17 1,000 5.034,17

TOTAL Capítol 01.04 5.034,17

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/09/15 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.03.01  DEMOLICIONS 14.498,44
Titol 4 01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 2.517,77
Titol 4 01.01.03.03  FONAMENTS 13.204,15
Titol 4 01.01.03.04  CONSTRUCCIÓ ESTREP 4.430,02
Titol 3 01.01.03  ESTREP ESQUERRE 34.650,38
Titol 4 01.01.04.01  DEMOLICIONS 14.498,44
Titol 4 01.01.04.02  MOVIMENT DE TERRES 2.517,77
Titol 4 01.01.04.03  FONAMENTS 13.204,15
Titol 4 01.01.04.04  CONSTRUCCIÓ ESTREP 4.430,02
Titol 3 01.01.04  ESTREP DRET 34.650,38
Titol 4 01.01.05.01  ALÇAT PILES 11.650,71
Titol 4 01.01.05.02  FONAMENTS 34.383,65
Titol 3 01.01.05  PILES 46.034,36
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

115.335,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS 10.556,30
Titol 3 01.01.02   EXECUCIÓ TORRES PROVISONALS 10.392,56
Titol 3 01.01.03  ESTREP ESQUERRE 34.650,38
Titol 3 01.01.04  ESTREP DRET 34.650,38
Titol 3 01.01.05  PILES 46.034,36
Titol 3 01.01.06  PASSAREL·LA 818.459,12
Titol 3 01.01.07  ACABATS 294.216,66
Capítol 01.01  ESTRUCTURA 1.248.959,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.248.959,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ESTRUCTURA 1.248.959,76
Capítol 01.02  SEGURETAT I SALUT 33.433,64
Capítol 01.03  CONTROL DE QUALITAT 12.823,94
Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 5.034,17
Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida 1.300.251,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.300.251,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Passarel·la Riu Segre Lleida 1.300.251,51

1.300.251,51

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.300.251,51

13 % DESPESES GENERALS SOBRE SOBRE 1.300.251,51........................................... 169.032,70

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE SOBRE 1.300.251,51.............................................. 78.015,09

Subtotal 1.547.299,30

21 % IVA SOBRE 1.547.299,30.......................................................................................... 324.932,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.872.232,151.872.232,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

Barcelona, Agost de 2015

L´autora del Projecte,

Cristina Mas Trilla


