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Presupuesto DOCUMENTO Nº4-   1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el presupuesto detallado de la obra, incluyendo como 

partidas de obra los resultados del Estudio de Seguridad y Salud y del Control de Calidad. Estos 

precios están debidamente justificados en los presupuestos pertenecientes a sus respectivos 

anejos. 

El presupuesto completo de la obra está formado y estructurado por los siguientes 

documentos: 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº1 

 Cuadro de precios nº2 

 Presupuesto 

 Resumen del presupuesto 

 Presupuesto general 

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra están debidamente justificadas 

mediante el “Anejo 20 – Justificación de Precios” de la memoria del presente proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

 



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocaril en Vallbona

MEDICIONES Pág.:08/05/14 1Fecha:

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de
50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm
de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de
formigó

1 G6A1MXC0

MEDICIÓN  DIRECTA 485,000

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió2 G22D3011

MEDICIÓN  DIRECTA 2.600,000

u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, 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)

3 G21R1365

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

4 G2194XB5

MEDICIÓN  DIRECTA 5.960,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

MEDICIÓN  DIRECTA 4.365,000

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 corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

2 G2263212

MEDICIÓN  DIRECTA 1.740,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G2216101

MEDICIÓN  DIRECTA 2.490,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
EJECUCIÓN DEL CAJÓNCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓNTITOL 3 31

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

1 G4DC1D02

EUR



Proyecto de un paso inferior bajo el ferrocaril en Vallbona

MEDICIONES Pág.:08/05/14 2Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

2 G4DC2D02

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

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

3 G4D12127

MEDICIÓN  DIRECTA 125,000

m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba4 G45C6BH4

MEDICIÓN  DIRECTA 490,000

m3 Formigó per a pilars columna, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

5 G4516BH4

MEDICIÓN  DIRECTA 405,000

kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 G4B14200

MEDICIÓN  DIRECTA 380,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

7 G4BC4200

MEDICIÓN  DIRECTA 465,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
EJECUCIÓN DEL CAJÓNCAPÍTOL 03
EMPUJETITOL 3 32

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo medios auxiliares y ayudas necesarias, totalmente acabado.
Incluye el precio del coste energético necesario para realizar todas las operaciones que implica el proceso, durante la
descarga y retirada de los equipos y también la traslación de la estructura.

1 EA01

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

u Construcción de dados de hormigón para el apoyo de las vigas de alineación, incluida excavación, hormigonado, placa de
anclaje y encofrado de 1x1x1m.

2 EA05

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Colocación y retirada de viga de alineación en vía simple3 EA06

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía4 EA07

EUR
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MEDICIONES Pág.:08/05/14 3Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Transporte de material, carga y descarga e instalación y desinstalación de maquinaria de empuje. Incluye el precio de
custodia y vigilancia de los equipos durante el transcurso de la obra.

5 EA08

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m3 Suministro de balasto y vertido en la vía6 EA09

MEDICIÓN  DIRECTA 85,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

1 GD571310

MEDICIÓN  DIRECTA 275,000

m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

2 GD5AU090

MEDICIÓN  DIRECTA 275,000

m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves3 GD5BU010

MEDICIÓN  DIRECTA 90,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

4 GD5J8F0E

MEDICIÓN  DIRECTA 13,000

m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 230 kN/m2 ref. 314076 de la serie
Danodren Jardí de DANOSA , col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

5 GD5L24E1C72G

MEDICIÓN  DIRECTA 550,000

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

6 GD7FA575

MEDICIÓN  DIRECTA 160,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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MEDICIONES Pág.:08/05/14 4Fecha:

m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 %
del PM

1 G91913B1

MEDICIÓN  DIRECTA 1.150,000

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM2 G932101F

MEDICIÓN  DIRECTA 1.125,000

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

3 G9H31551

MEDICIÓN  DIRECTA 95,000

m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta
de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

4 G9671E59

MEDICIÓN  DIRECTA 245,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

5 G9E1130G

MEDICIÓN  DIRECTA 3.100,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

6 G9H11H51

MEDICIÓN  DIRECTA 310,000

t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)7 G9J13J00

MEDICIÓN  DIRECTA 5,500

t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)8 G9J14J00

MEDICIÓN  DIRECTA 2,500

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
MOBILIARIO URBANOCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

1 FQ11GB10

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

2 FQ224010

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

EUR
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MEDICIONES Pág.:08/05/14 5Fecha:

u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de
llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de formigó existent

3 FQ31C010

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

4 FQ421531

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8
m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

5 FQB11913

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer corten granallat, amb capacitat per a 2 bicicletes, fixat
mecànicament

6 FQZ54121

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria
i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

7 FQAE42A1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable,
muntada sobre daus de formigó

8 FQAM11T0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i
eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet
in situ

9 FQAT5100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com
a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

10 MHMY0001

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
SEÑALIZACIÓN VIALCAPÍTOL 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1 GBA15110

MEDICIÓN  DIRECTA 215,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

2 GBA1G110

EUR
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MEDICIONES Pág.:08/05/14 6Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 800,000

m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

3 GBA21211

MEDICIÓN  DIRECTA 70,000

u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament4 GBB12111

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

5 GBB11351

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

6 GBA6U150

MEDICIÓN  DIRECTA 0,500

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament7 GBB21101

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (P.ALZADA)CAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Estudio de Seguridad y Salud1 G0001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONAOBRA 01
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (P.ALZADA)CAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Estudio de Impacto Ambiental1 G7001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 08/05/14

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €548,76m2EA01 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo medios auxiliares y ayudas necesarias,
totalmente acabado. Incluye el precio del coste energético necesario para realizar todas las operaciones
que implica el proceso, durante la descarga y retirada de los equipos y también la traslación de la
estructura.

P- 1

(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €476,32uEA05 Construcción de dados de hormigón para el apoyo de las vigas de alineación, incluida excavación,
hormigonado, placa de anclaje y encofrado de 1x1x1m.

P- 2

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €1.100,92uEA06 Colocación y retirada de viga de alineación en vía simpleP- 3
(MIL CIEN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €67,09mEA07 Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la víaP- 4
(SESENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €14.480,50uEA08 Transporte de material, carga y descarga e instalación y desinstalación de maquinaria de empuje.
Incluye el precio de custodia y vigilancia de los equipos durante el transcurso de la obra.

P- 5

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

 €32,75m3EA09 Suministro de balasto y vertido en la víaP- 6
(TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €280,25uFQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga,
acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 7

(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €651,76uFQ224010 Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 8

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €556,69uFQ31C010 Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb
aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o
sobre una base de formigó existent

P- 9

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €211,44uFQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

P- 10

(DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €2.049,29uFQAE42A1 Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a
3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

P- 11

(DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €4.141,11uFQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta
amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL
i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó

P- 12

(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

 €2.630,22uFQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de
HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària
aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

P- 13

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €1.554,41uFQB11913 Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de
0,9x0,9 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

P- 14

(MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €164,91uFQZ54121 Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer corten granallat, amb capacitat per a 2 bicicletes,
fixat mecànicament

P- 15

(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 08/05/14

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,31m2G2194XB5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 16

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

 €180,38uG21R1365 Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, 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- 17

(CIENTO OCHENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 18
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 19
(UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €2,14m3G2263212 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 corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 20

(DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €0,56m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 21
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €103,44m3G4516BH4 Formigó per a pilars columna, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 22

(CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €102,64m3G45C6BH4 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 23

(CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,14kgG4B14200 Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €1,32kgG4BC4200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 25

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €28,93m2G4D12127 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 26

(VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €34,42m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 27

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €39,19m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 28

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €41,38mG6A1MXC0 Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de formigó

P- 29

(CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €6,44m3G91913B1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM

P- 30

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €25,58m3G932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 31
(VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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 €29,67mG9671E59 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no
estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada
recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

P- 32

(VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €29,24m2G9E1130G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 33

(VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €54,30tG9H11H51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

P- 34

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €3,83m2G9H31551 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb
betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 35

(TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €483,39tG9J13J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)P- 36
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €470,90tG9J14J00 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)P- 37
(CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €0,64mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 38

(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,82mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

P- 39

(CERO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €2,00mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 40

(DOS EUROS)

 €225,07mGBA6U150 Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix
i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

P- 41

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €92,23uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 42

(NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €54,97uGBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 43

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €47,95uGBB21101 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 44

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €18,52mGD571310 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 45

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €28,90mGD5AU090 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 46

(VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €12,32mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesP- 47
(DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
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 €127,19uGD5J8F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 48

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €5,69m2GD5L24E1C72G Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 230 kN/m2 ref. 314076 de la serie Danodren Jardí de DANOSA , col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal

P- 49

(CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €16,19mGD7FA575 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 50

(DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €42,49uMHMY0001 Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, de fins a
5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

P- 51

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

Barcelona, Mayo de 2014

La autora del proyecto
Noelia Tardón Delgado
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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m2EA01 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo medios
auxiliares y ayudas necesarias, totalmente acabado. Incluye el precio del
coste energético necesario para realizar todas las operaciones que implica
el proceso, durante la descarga y retirada de los equipos y también la
traslación de la estructura.

P- 1  €548,76

Sin descomposición 548,76 €

uEA05 Construcción de dados de hormigón para el apoyo de las vigas de
alineación, incluida excavación, hormigonado, placa de anclaje y encofrado
de 1x1x1m.

P- 2  €476,32

Sin descomposición 476,32 €

uEA06 Colocación y retirada de viga de alineación en vía simpleP- 3  €1.100,92

Sin descomposición 1.100,92 €

mEA07 Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la víaP- 4  €67,09

Sin descomposición 67,09 €

uEA08 Transporte de material, carga y descarga e instalación y desinstalación de
maquinaria de empuje. Incluye el precio de custodia y vigilancia de los
equipos durante el transcurso de la obra.

P- 5  €14.480,50

Sin descomposición 14.480,50 €

m3EA09 Suministro de balasto y vertido en la víaP- 6  €32,75

Sin descomposición 32,75 €

uFQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 7  €280,25

BQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

 €257,00000

Otros conceptos 23,25 €

uFQ224010 Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura
color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 8  €651,76

BQ224011 Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat amb pintura
color negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació superficial

 €639,60000

Otros conceptos 12,16 €

uFQ31C010 Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra
artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de
formigó existent

P- 9  €556,69

BQ31C010 Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra
artificial prefabricada

 €419,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a
la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €25,80000

Otros conceptos 111,89 €

uFQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900
mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius
1:4, elaborat a l'obra

P- 10  €211,44

BQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de
900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

 €193,60000

Otros conceptos 17,84 €
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uFQAE42A1 Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura
de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge clavats a terra

P- 11  €2.049,29

BQAE42A0 Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura
de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4
punts d'ancoratge

 €1.804,80000

Otros conceptos 244,49 €

uFQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable, muntada sobre daus de formigó

P- 12  €4.141,11

BQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista
d'acer inoxidable

 €3.682,80000

Otros conceptos 458,31 €

uFQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura
d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat a
dau de formigó fet in situ

P- 13  €2.630,22

BQAT5100 Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària
aproximada, per a fixar mecànicament

 €2.485,00000

Otros conceptos 145,22 €

uFQB11913 Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de
perfils d'acer, quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada
superficialment sense fixacions

P- 14  €1.554,41

BQB11911 Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura
de perfils d'acer, quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8 m d'alçària

 €1.537,20000

Otros conceptos 17,21 €

uFQZ54121 Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer corten granallat, amb
capacitat per a 2 bicicletes, fixat mecànicament

P- 15  €164,91

BQZ54121 Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer corten granallat,
amb capacitat per a 2 bicicletes, per a col·locació superficial

 €151,20000

Otros conceptos 13,71 €

m2G2194XB5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 16  €4,31

Otros conceptos 4,31 €

uG21R1365 Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la
soca, 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- 17  €180,38

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €4,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i
soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €27,20000

Otros conceptos 148,68 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 18  €2,52
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Otros conceptos 2,52 €

m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 19  €1,92

Otros conceptos 1,92 €

m3G2263212 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 corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 20  €2,14

Otros conceptos 2,14 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 21  €0,56

Otros conceptos 0,56 €

m3G4516BH4 Formigó per a pilars columna, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 22  €103,44

B065LH0B Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €75,88800

Otros conceptos 27,55 €

m3G45C6BH4 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 23  €102,64

B065LH0B Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €75,88800

Otros conceptos 26,75 €

kgG4B14200 Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24  €1,14

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00500
Otros conceptos 1,14 €

kgG4BC4200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 25  €1,32

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01200
Otros conceptos 1,31 €

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

P- 26  €28,93

B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,12000
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,80000
B0DZA000 Desencofrant  €0,26000
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50

cm
 €0,20000

Otros conceptos 22,55 €

m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 27  €34,42

B0A31000 Clau acer  €0,12084
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39600
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40242
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12986
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,64000
B0DZA000 Desencofrant  €0,15600

Otros conceptos 30,57 €
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m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 28  €39,19

B0A31000 Clau acer  €0,12084
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39600
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40242
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31106
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,64000
B0DZA000 Desencofrant  €0,15600

Otros conceptos 35,16 €

mG6A1MXC0 Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix,
, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de formigó

P- 29  €41,38

B6A1MXC0 Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de
gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular
de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

 €26,40000

Otros conceptos 14,98 €

m3G91913B1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35
cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM

P- 30  €6,44

B0111000 Aigua  €0,06000
Otros conceptos 6,38 €

m3G932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 31  €25,58

B0111000 Aigua  €0,06000
B0321000 Sauló sense garbellar  €18,86000

Otros conceptos 6,66 €

mG9671E59 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm,
col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de peces de formigó
amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de
peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària
i rejuntada amb morter

P- 32  €29,67

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

 €6,47350

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06384

B9671E50 Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm  €8,19000
Otros conceptos 14,94 €

m2G9E1130G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

P- 33  €29,24

B0111000 Aigua  €0,00120
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €0,32054

B9E11300 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà  €5,30400
Otros conceptos 23,61 €

tG9H11H51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

P- 34  €54,30

B9H11H51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític

 €50,80000
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Otros conceptos 3,50 €

m2G9H31551 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 35  €3,83

B9H31551 Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM,
11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític

 €3,61560

Otros conceptos 0,21 €

tG9J13J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

P- 36  €483,39

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €410,00000

Otros conceptos 73,39 €

tG9J14J00 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

P- 37  €470,90

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

 €410,00000

Otros conceptos 60,90 €

mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 38  €0,64

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,26439
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,06436

Otros conceptos 0,31 €

mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora
i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 39  €0,82

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,40550
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09486

Otros conceptos 0,32 €

mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

P- 40  €2,00

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,07539
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,25036

Otros conceptos 0,67 €

mGBA6U150 Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional
de elements terminals i fixada al paviment

P- 41  €225,07

BBMAU150 Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

 €198,64000

Otros conceptos 26,43 €

uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 42  €92,23

BBM13602 Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €78,11000

Otros conceptos 14,12 €

uGBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 43  €54,97

BBM11101 Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora  €40,85000
Otros conceptos 14,12 €
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uGBB21101 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 44  €47,95

BBM1AD72 Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €33,12000

Otros conceptos 14,83 €

mGD571310 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 45  €18,52

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

 €10,44680

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02500
B0A31000 Clau acer  €0,09000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,30000
B0DZA000 Desencofrant  €0,06500

Otros conceptos 7,59 €

mGD5AU090 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i reblert
amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 46  €28,90

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €9,11400
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de

140 a 190 g/m2
 €2,22400

BD5AU090 Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400 mm, sèrie D, segons
normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de
PVC

 €14,91000

Otros conceptos 2,65 €

mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150
g/m2 i graves

P- 47  €12,32

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €2,41800
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de

140 a 190 g/m2
 €1,26000

Otros conceptos 8,64 €

uGD5J8F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 48  €127,19

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

 €37,44202

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per
a 150 usos

 €1,40980

B0DZA000 Desencofrant  €1,45600
Otros conceptos 86,88 €

m2GD5L24E1C72G Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 230
kN/m2 ref. 314076 de la serie Danodren Jardí de DANOSA , col·locada
sense adherir sobre parament horitzontal

P- 49  €5,69

BD5L24E0C72G Làmina nodular de polietilè d'alta densitat de color verd, amb geotèxtil
per a drenatge, amb resistència a la tracció major a 800 N/mm, N/60 mm
, ref. 314076 de la serie  Danodren Jardí de DANOSA

 €4,18000

Otros conceptos 1,51 €

mGD7FA575 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 50  €16,19
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BD7FA570 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

 €15,40000

Otros conceptos 0,79 €

uMHMY0001 Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció
provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats
amb fixacions mecàniques

P- 51  €42,49

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

 €10,08000

Otros conceptos 32,41 €

Barcelona, Mayo de 2014

La autora del proyecto
Noelia Tardón Delgado
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G6A1MXC0 m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4
m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50
mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix ,
situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de formigó (P -
29)

485,00041,38 20.069,30

2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 21)

2.600,0000,56 1.456,00

3 G21R1365 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, 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 - 17)

7,000180,38 1.262,66

4 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 16)

5.960,0004,31 25.687,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 48.475,56

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

4.365,0002,52 10.999,80

2 G2263212 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 corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 20)

1.740,0002,14 3.723,60

3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)

2.490,0001,92 4.780,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 19.504,20

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL EJECUCIÓN DEL CAJÓN03

TITOL 3 CONSTRUCCIÓN31

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist (P - 27)

150,00034,42 5.163,00

2 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist (P - 28)

150,00039,19 5.878,50

3 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 26)

125,00028,93 3.616,25

EUR
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4 G45C6BH4 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
23)

490,000102,64 50.293,60

5 G4516BH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-35/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 22)

405,000103,44 41.893,20

6 G4B14200 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

380,0001,14 433,20

7 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

465,0001,32 613,80

TITOL 3TOTAL 01.03.31 107.891,55

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL EJECUCIÓN DEL CAJÓN03

TITOL 3 EMPUJE32

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 EA01 m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo
medios auxiliares y ayudas necesarias, totalmente acabado.
Incluye el precio del coste energético necesario para realizar
todas las operaciones que implica el proceso, durante la
descarga y retirada de los equipos y también la traslación de la
estructura. (P - 1)

150,000548,76 82.314,00

2 EA05 u Construcción de dados de hormigón para el apoyo de las vigas
de alineación, incluida excavación, hormigonado, placa de
anclaje y encofrado de 1x1x1m. (P - 2)

2,000476,32 952,64

3 EA06 u Colocación y retirada de viga de alineación en vía simple (P -
3)

1,0001.100,92 1.100,92

4 EA07 m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía (P - 4) 25,00067,09 1.677,25

5 EA08 u Transporte de material, carga y descarga e instalación y
desinstalación de maquinaria de empuje. Incluye el precio de
custodia y vigilancia de los equipos durante el transcurso de la
obra. (P - 5)

1,00014.480,50 14.480,50

6 EA09 m3 Suministro de balasto y vertido en la vía (P - 6) 85,00032,75 2.783,75

TITOL 3TOTAL 01.03.32 103.309,06

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL DRENAJE04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 45)

275,00018,52 5.093,00

2 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del
dren envoltat en geotextil (P - 46)

275,00028,90 7.947,50

3 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 47)

90,00012,32 1.108,80

EUR
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4 GD5J8F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 48)

13,000127,19 1.653,47

5 GD5L24E1C72G m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 230 kN/m2 ref. 314076 de la serie
Danodren Jardí de DANOSA , col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal (P - 49)

550,0005,69 3.129,50

6 GD7FA575 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 50)

160,00016,19 2.590,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 21.522,67

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G91913B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada
de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 %
del PM (P - 30)

1.150,0006,44 7.406,00

2 G932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 31)

1.125,00025,58 28.777,50

3 G9H31551 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix (P - 35)

95,0003,83 363,85

4 G9671E59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa,
35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta
de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de
formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada
recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter (P - 32)

245,00029,67 7.269,15

5 G9E1130G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 33)

3.100,00029,24 90.644,00

6 G9H11H51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada (P - 34)

310,00054,30 16.833,00

7 G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 36)

5,500483,39 2.658,65

8 G9J14J00 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1) (P - 37)

2,500470,90 1.177,25

CAPÍTOLTOTAL 01.05 155.129,40

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL MOBILIARIO URBANO06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 7)

4,000280,25 1.121,00

2 FQ224010 u Paperera de peu de planxa d'acer inoxidable arenat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 8)

6,000651,76 3.910,56

3 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base
de formigó existent (P - 9)

3,000556,69 1.670,07

4 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció
circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 10)

10,000211,44 2.114,40

5 FQB11913 u Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb
estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,9x0,9 m, de 0,8 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions (P - 14)

3,0001.554,41 4.663,23

6 FQZ54121 u Aparcament de bicicletes individual, de planxa d'acer corten
granallat, amb capacitat per a 2 bicicletes, fixat mecànicament
(P - 15)

1,000164,91 164,91

7 FQAE42A1 u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb
estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2
m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra (P - 11)

1,0002.049,29 2.049,29

8 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam
a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb
estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada
sobre daus de formigó (P - 12)

1,0004.141,11 4.141,11

9 FQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient,
amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135
cm de llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (P
- 13)

1,0002.630,22 2.630,22

10 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de
subjecció provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com
a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques (P - 51)

8,00042,49 339,92

CAPÍTOLTOTAL 01.06 22.804,71

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN VIAL07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 38)

215,0000,64 137,60

2 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 39)

800,0000,82 656,00

3 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 40)

70,0002,00 140,00

4 GBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 43)

2,00054,97 109,94

EUR
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5 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 42)

1,00092,23 92,23

6 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària,
amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment (P - 41)

0,500225,07 112,54

7 GBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)

1,00047,95 47,95

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.296,26

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (P.ALZADA)08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G0001 u Estudio de Seguridad y Salud (P - 0) 1,00020.269,06 20.269,06

CAPÍTOLTOTAL 01.08 20.269,06

OBRA PRESSUPOST  PASO INFERIOR VALLBONA01

CAPÍTOL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (P.ALZADA)09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G7001 u Estudio de Impacto Ambiental (P - 0) 1,0003.537,43 3.537,43

CAPÍTOLTOTAL 01.09 3.537,43

EUR
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NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.31  CONSTRUCCIÓN 107.891,55

Titol 3 01.03.32  EMPUJE 103.309,06

Capítol 01.03  EJECUCIÓN DEL CAJÓN 211.200,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
211.200,61

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

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRABAJOS PREVIOS 48.475,56

Capítol 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 19.504,20

Capítol 01.03  EJECUCIÓN DEL CAJÓN 211.200,61

Capítol 01.04  DRENAJE 21.522,67

Capítol 01.05  FIRMES Y PAVIMENTOS 155.129,40

Capítol 01.06  MOBILIARIO URBANO 22.804,71

Capítol 01.07  SEÑALIZACIÓN VIAL 1.296,26

Capítol 01.08  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (P.alzada) 20.269,06

Capítol 01.09  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (P.alzada) 3.537,43

Obra 01 Pressupost Paso inferior Vallbona 503.739,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
503.739,90

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

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Paso inferior Vallbona 503.739,90

503.739,90

euros
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503.739,90PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

30.224,396 % Gastos Generales SOBRE 503.739,90....................................................................................................................................

13 % Beneficio Industrial SOBRE 503.739,90....................................................................................................................................65.486,19

Subtotal 599.450,48

21 % IVA SOBRE 599.450,48....................................................................................................................................125.884,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 725.335,08€

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

( SET-CENTS VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )

Barcelona, Mayo de 2014

La autora del proyecto
Noelia Tardón Delgado
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos


