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Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
Titol 3 01  DEMOLICIONES

1 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 26,250

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
Titol 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

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

MEDICIÓN DIRECTA 408,440

2 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km

MEDICIÓN DIRECTA 439,860

3 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 439,860

4 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

MEDICIÓN DIRECTA 439,860

5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

MEDICIÓN DIRECTA 348,800

6 G3E5667K m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 31,420

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 01  ESTRIBO 1
Titol 4 00  CIMENTACIÓN PROFUNDA

1 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 621,280

2 G3E5667E m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i

EUR
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grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 01  ESTRIBO 1
Titol 4 01  ENCEPADO

1 G3F51CG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 614,570

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

MEDICIÓN DIRECTA 2,500

4 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

MEDICIÓN DIRECTA 19,440

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 01  ESTRIBO 1
Titol 4 02  MURO

1 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

MEDICIÓN DIRECTA 21,840

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

MEDICIÓN DIRECTA 12,320

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

MEDICIÓN DIRECTA 1.220,840

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 01  ESTRIBO 1

EUR
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Titol 4 03  DRENAJE

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

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

2 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie ROOFTEX de
TEXSA , col·locat sense adherir

MEDICIÓN DIRECTA 21,840

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 02  ESTRIBO 2
Titol 4 00  CIMENTACIÓN PROFUNDA

1 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 621,280

2 G3E5667E m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 02  ESTRIBO 2
Titol 4 01  ENCEPADO

1 G3F51CG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 614,570

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

MEDICIÓN DIRECTA 2,500

4 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

MEDICIÓN DIRECTA 19,440

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 02  ESTRIBO 2
Titol 4 02  MURO

1 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

MEDICIÓN DIRECTA 20,720

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

MEDICIÓN DIRECTA 11,750

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

MEDICIÓN DIRECTA 1.118,700

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 02  ESTRIBOS
Titol 3 02  ESTRIBO 2
Titol 4 03  DRENAJE

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

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

2 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie ROOFTEX de
TEXSA , col·locat sense adherir

MEDICIÓN DIRECTA 20,720

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 03  ESTRUCTURA METÁLICA
Titol 3 01  ARCO

1 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

MEDICIÓN DIRECTA 6.908,000

2 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

MEDICIÓN DIRECTA 122,470

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 03  ESTRUCTURA METÁLICA
Titol 3 02  TABLERO

EUR
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1 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

MEDICIÓN DIRECTA 61.073,000

2 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

MEDICIÓN DIRECTA 1.502,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 03  ESTRUCTURA METÁLICA
Titol 3 03  OTROS ELEMENTOS

1 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 10,440

2 I12AG112 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

MEDICIÓN DIRECTA 308,670

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 04  ACABADOS

1 GB121EAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

MEDICIÓN DIRECTA 93,000

2 G9M2MA2A m2 Capa d'acabat amb morter acrílic a base de resines, d'aplicació manual, amb 1,2 kg/m2 de dotació, per a
paviment asfàltic

MEDICIÓN DIRECTA 325,500

3 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa

MEDICIÓN DIRECTA 325,500

4 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 GHN42141 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa
de 35 W, de preu superior, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al bàcul

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000

6 GG325386 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en
canal

MEDICIÓN DIRECTA 48,000

7 FQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 GR6P16C7 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PASARELA ONYAR
Capítol 05  OTROS
Titol 3 01  SEGURIDAD Y SALUD

1 PA01 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y Salud según el Estudio básico de Seguridad y Salud y
coordinación de seguridad en la obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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E894BBS0P-1 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

24,51 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

FQ21BS30P-2 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

78,92 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2135123P-3 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

27,75 €

(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G2212101P-4 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,64 €

(DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2285B0FP-5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

20,84 €

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2422067P-6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 10 km

5,09 €

(CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

G2R24200P-7 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,60 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G2R35067P-8 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

4,04 €

(CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

G3E5667EP-9 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en
terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qb, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

124,50 €

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

G3E5667KP-10 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en
terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

123,01 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMOS)

G3EB3100P-11 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,30 €

(UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

G3F51CG1P-12 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

99,95 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G3FB3200P-13 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,18 €

(UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
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G3FD2000P-14 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 31,00 €

(TREINTA Y UN EUROS)

G3Z152P1P-15 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

10,04 €

(DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

G44Z7A25P-16 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,65 €

(TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G44ZAA25P-17 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,80 €

(TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

G45F1CG3P-18 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

100,03 €

(CIEN EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G4BF3201P-19 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G4DF2115P-20 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

36,37 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G4ZA1001P-21 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 20,78 €

(VEINTE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G7B37A90I5USP-22 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

2,61 €

(DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

G9M2MA2AP-23 m2 Capa d'acabat amb morter acrílic a base de resines, d'aplicació manual, amb 1,2 kg/m2 de
dotació, per a paviment asfàltic

12,91 €

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

G9Z31F20P-24 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 9,53 €

(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GB121EAMP-25 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

86,60 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

GD5BU010P-26 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 12,68 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GG325386P-27 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
+cable de comandament, col·locat en canal

18,70 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)
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GHN42141P-28 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió baixa de 35 W, de preu superior, tancada amb allotjament per a equip,
acoblada al bàcul

284,32 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

GHQ32574P-29 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

96,07 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

GR6P16C7P-30 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

727,36 €

(SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

I12AG112P-31 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 1.889,18 €

(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

                                                      Barcelona, octubre de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Miriam El Hadj Taib Bermúdez

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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P-1 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació

anticorrosiva i dues d'acabat

24,51 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,64690 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 2,66832 €

Otros conceptos 19,19478 €

P-2 FQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i

suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

78,92 €

BQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perfo 63,69000 €

Otros conceptos 15,23000 €

P-3 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió

27,75 €

Otros conceptos 27,75000 €

P-4 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,64 €

Otros conceptos 2,64000 €

P-5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

20,84 €

Otros conceptos 20,84000 €

P-6 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12

t, amb un recorregut de fins a 10 km

5,09 €

Otros conceptos 5,09000 €

P-7 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,60 €

Otros conceptos 19,60000 €

P-8 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

4,04 €

Otros conceptos 4,04000 €

P-9 G3E5667E m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en

terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qb, amb additiu

superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375

kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

124,50 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,26000 €

B065CA2E m3 Formigó HA-30/L/10/IIa+Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 38,92700 €

Otros conceptos 84,31300 €

P-10 G3E5667K m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en

terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu

superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375

kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

123,01 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,26000 €

B065EA2E m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 37,51600 €

Otros conceptos 84,23400 €

P-11 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €
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Otros conceptos 1,29346 €

P-12 G3F51CG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió

99,95 €

B065E92C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 2 83,98620 €

Otros conceptos 15,96380 €

P-13 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,18 €

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

Otros conceptos 1,17335 €

P-14 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 31,00 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,28987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10098 €

Otros conceptos 27,20993 €

P-15 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats

HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una

substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent

de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de

camió

10,04 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5,08725 €

Otros conceptos 4,95275 €

P-16 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a

reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,65 €

B44Z7A2A kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,21000 €

Otros conceptos 2,44000 €

P-17 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a

reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,80 €

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,35000 €

Otros conceptos 2,45000 €

P-18 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

100,03 €

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

Otros conceptos 32,09800 €

P-19 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

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

Otros conceptos 1,36692 €

P-20 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur

d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

36,37 €
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B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,30126 €

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

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

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52030 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05681 €

Otros conceptos 33,28691 €

P-21 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 20,78 €

B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 19,23000 €

Otros conceptos 1,55000 €

P-22 G7B37A90I5 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref. 11730000 de la serie

ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

2,61 €

B7B17A90I5U m2 Feltre geotextil de fibra de vidre amb inserció de fils de reforç longitudinals, 100 g/m² d 1,12200 €

Otros conceptos 1,48800 €

P-23 G9M2MA2A m2 Capa d'acabat amb morter acrílic a base de resines, d'aplicació manual, amb 1,2 kg/m2 de

dotació, per a paviment asfàltic

12,91 €

B071MA00 kg Morter acrílic a base de resines 3,14568 €

Otros conceptos 9,76432 €

P-24 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 9,53 €

B89ZRJ20 kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa 2,25000 €

Otros conceptos 7,28000 €

P-25 GB121EAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20

cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

86,60 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €

BB121EA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles ca 66,77000 €

Otros conceptos 18,93000 €

P-26 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 12,68 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,29780 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,41800 €

Otros conceptos 8,96420 €

P-27 GG325386 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K

(AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,

+cable de comandament, col·locat en canal

18,70 €

BG325380 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 16,01400 €

Otros conceptos 2,68600 €

P-28 GHN42141 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió baixa de 35 W, de preu superior, tancada amb allotjament per a equip,

acoblada al bàcul

284,32 €

BHN42140 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 255,08000 €

Otros conceptos 29,24000 €
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P-29 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

96,07 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió a 18,22000 €

BHQ32570 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de v 57,58000 €

Otros conceptos 20,27000 €

P-30 GR6P16C7 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un

recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,

formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100

cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot

amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les

terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

727,36 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 17,67484 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 193,07995 €

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

Otros conceptos 515,59521 €

P-31 I12AG112 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 1.889,18 €

Otros conceptos 1.889,18000 €

                                                      Barcelona, octubre de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Miriam El Hadj Taib Bermúdez

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 01 Trabajos previos y demoliciones

Titol 3 01 Demoliciones

1 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió (P - 3)

27,75 26,250 728,44

TOTAL Titol 3 01.01.01 728,44

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 01 Trabajos previos y demoliciones

Titol 3 02 Movimiento de tierras

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

2,64 408,440 1.078,28

2 G2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en

obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 6)

5,09 439,860 2.238,89

3 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en

fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P

- 7)

19,60 439,860 8.621,26

4 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de menys de 10 km (P - 8)

4,04 439,860 1.777,03

5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material

seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25

cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 5)

20,84 348,800 7.268,99

6 G3E5667K m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació

utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb

formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de

consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 10)

123,01 31,420 3.864,97

TOTAL Titol 3 01.01.02 24.849,42

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 01 Estribo 1

Titol 4 00 Cimentación profunda

1 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim

16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 11)

1,30 621,280 807,66

2 G3E5667E m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació

utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb

formigó HA-30/L/10/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de

consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=

375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 9)

124,50 80,000 9.960,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.00 10.767,66

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

EUR
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Capítol 02 Estribos

Titol 3 01 Estribo 1

Titol 4 01 Encepado

1 G3F51CG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 12)

99,95 35,000 3.498,25

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

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

(P - 13)

1,18 614,570 725,19

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 14) 31,00 2,500 77,50

4 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb

granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat

gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,

abocat des de camió (P - 15)

10,04 19,440 195,18

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 4.496,12

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 01 Estribo 1

Titol 4 02 Muro

1 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals

metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m,

per a deixar el formigó vist, (P - 20)

36,37 21,840 794,32

2 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 18)

100,03 12,320 1.232,37

3 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

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

(P - 19)

1,38 1.220,840 1.684,76

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 3.711,45

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 01 Estribo 1

Titol 4 03 Drenaje

1 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150

g/m2 i graves (P - 26)

12,68 9,000 114,12

2 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref.

11730000 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

(P - 22)

2,61 21,840 57,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 171,12

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 02 Estribo 2

Titol 4 00 Cimentación profunda

EUR
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1 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim

16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 11)

1,30 621,280 807,66

2 G3E5667E m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació

utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb

formigó HA-30/L/10/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de

consistència líquida i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=

375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 9)

124,50 80,000 9.960,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.00 10.767,66

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 02 Estribo 2

Titol 4 01 Encepado

1 G3F51CG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 12)

99,95 35,000 3.498,25

2 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

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

(P - 13)

1,18 614,570 725,19

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 14) 31,00 2,500 77,50

4 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb

granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat

gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,

abocat des de camió (P - 15)

10,04 19,440 195,18

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 4.496,12

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 02 Estribo 2

Titol 4 02 Muro

1 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals

metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m,

per a deixar el formigó vist, (P - 20)

36,37 20,720 753,59

2 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 18)

100,03 11,750 1.175,35

3 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

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

(P - 19)

1,38 1.118,700 1.543,81

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 3.472,75

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 02 Estribos

Titol 3 02 Estribo 2

Titol 4 03 Drenaje

EUR
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1 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150

g/m2 i graves (P - 26)

12,68 9,000 114,12

2 G7B37A90I5US m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 ref.

11730000 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

(P - 22)

2,61 20,720 54,08

TOTAL Titol 4 01.02.02.03 168,20

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 03 Estructura metálica

Titol 3 01 Arco

1 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb

soldadura (P - 16)

3,65 6.908,000 25.214,20

2 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes

d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 1)

24,51 122,470 3.001,74

TOTAL Titol 3 01.03.01 28.215,94

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 03 Estructura metálica

Titol 3 02 Tablero

1 G44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb

soldadura (P - 16)

3,65 61.073,000 222.916,45

2 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes

d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 1)

24,51 1.502,000 36.814,02

TOTAL Titol 3 01.03.02 259.730,47

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 03 Estructura metálica

Titol 3 03 Otros elementos

1 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

(P - 21)

20,78 10,440 216,94

2 I12AG112 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 31) 1.889,18 2,000 3.778,36

3 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb

soldadura (P - 17)

3,80 308,670 1.172,95

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.03 5.168,25

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 04 Acabados

1 GB121EAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200

cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament

a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 25)

86,60 93,000 8.053,80

2 G9M2MA2A m2 Capa d'acabat amb morter acrílic a base de resines, d'aplicació

manual, amb 1,2 kg/m2 de dotació, per a paviment asfàltic (P - 23)

12,91 325,500 4.202,21

3 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase

aquosa (P - 24)

9,53 325,500 3.102,02

4 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,

amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de forma

circular, tancat i muntat amb lira (P - 29)

96,07 2,000 192,14

5 GHN42141 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb

làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de 35 W, de preu superior,

tancada amb allotjament per a equip, acoblada al bàcul (P - 28)

284,32 10,000 2.843,20

6 GG325386 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb

aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de

comandament, col·locat en canal (P - 27)

18,70 48,000 897,60

7 FQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible de

planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb

fixacions mecàniques (P - 2)

78,92 2,000 157,84

8 GR6P16C7 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de

tronc, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou repicat amb

retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb

mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm

amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc

d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de

l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres

sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 30)

727,36 15,000 10.910,40

TOTAL Capítol 01.04 30.359,21

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 05 Otros

Titol 3 01 Seguridad y salud

1 PA01 u Acondicionamiento de la obra en materia de Seguridad y Salud según

el Estudio básico de Seguridad y Salud y coordinación de seguridad en

la obra. (P - 0)

23.909,73 1,000 23.909,73

TOTAL Titol 3 01.05.01 23.909,73

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar

Capítol 05 Otros

Titol 3 02 Control de calidad

1 PA02 u Partida alzada de abonamiento íntegro a justificar por el control de

calidad de las obras. (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.05.02 4.000,00

EUR
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NIVEL 3: Titol 3 Importe

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

Titol 3 01.01.01  Demoliciones 728,44

Titol 3 01.01.02  Movimiento de tierras 24.849,42

Capítol 01.01  Trabajos previos y demoliciones 25.577,86

Titol 3 01.02.01  Estribo 1 19.146,35

Titol 3 01.02.02  Estribo 2 18.904,73

Capítol 01.02  Estribos 38.051,08

Titol 3 01.03.01  Arco 28.215,94

Titol 3 01.03.02  Tablero 259.730,47

Titol 3 01.03.03  Otros elementos 5.168,25

Capítol 01.03  Estructura metálica 293.114,66

Titol 3 01.05.01  Seguridad y salud 23.909,73

Titol 3 01.05.02  Control de calidad 4.000,00

Capítol 01.05  Otros 27.909,73

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

384.653,33

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

Capítol 01.01  Trabajos previos y demoliciones 25.577,86

Capítol 01.02  Estribos 38.051,08

Capítol 01.03  Estructura metálica 293.114,66

Capítol 01.04  Acabados 30.359,21

Capítol 01.05  Otros 27.909,73

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar 415.012,54

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

415.012,54

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Pressupost Pasarela Onyar 415.012,54

415.012,54

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 415.012,54

13 % GASTOS GENERALS SOBRE 415.012,54............................................................... 53.951,63

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 415.012,54.............................................................. 24.900,75

Subtotal 493.864,92

21 % IVA SOBRE 493.864,92............................................................................................. 103.711,63

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 597.576,55

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS )

                                                      Barcelona, octubre de 2014
El Ingeniero Autor del Proyecto
Fdo.: Miriam El Hadj Taib Bermúdez

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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