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Mediciones 



 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que separan el barrio de Santa Eulàlia del Parque de La T

MEDICIONES Pág.:17/06/15 1Fecha:

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Demolició de paviment formigó1 G219U040

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G21R0002

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària
de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense recollir la brossa

3 FR116242

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
CIMIENTOSCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223Q11

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre sur 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 Pilas norte 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Escaleras 2,000 21,000 42,000

TOTAL MEDICIÓN 90,000

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

2 G3Z1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre sur 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 Pilas norte 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Escaleras 2,000 21,000 42,000

TOTAL MEDICIÓN 90,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre sur 1,000 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 Pilas norte 2,000 14,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 Escaleras 2,000 19,000 38,000

EUR



 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que separan el barrio de Santa Eulàlia del Parque de La T

MEDICIONES Pág.:17/06/15 2Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 88,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre sur 1,000 734,000 734,000

C#*D#*E#*F#2 Pilas norte 2,000 254,000 508,000

C#*D#*E#*F#3 Escaleras 2,000 2.155,000 4.310,000

TOTAL MEDICIÓN 5.552,000

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Torre sur 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 Pilas norte 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Escaleras 2,000 21,000 42,000

TOTAL MEDICIÓN 90,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
PASARELAELEMENTO DE OBRA 01
ESTRUCTURAACTIVIDAD 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*0.00011 L100x100x10 19,000 205,517 7.850,000 3.065,286

TOTAL MEDICIÓN 3.065,286

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4435115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*0.00011 IPN 200 33,650 57,000 7.850,000 1.505,669

C#*D#*E#*0.00012 HEM 100 52,000 128,503 7.850,000 5.245,492

C#*D#*E#*0.00013 HEM 120 65,170 36,715 7.850,000 1.878,282

C#*D#*E#*0.00014 HEM 140 79,320 18,358 7.850,000 1.143,083

C#*D#*E#*0.00015 HEM 300 81,000 297,000 7.850,000 18.884,745

C#*D#*E#*0.00016 HEM 450 90,000 329,000 7.850,000 23.243,850

TOTAL MEDICIÓN 51.901,121

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat3 E894BCK0

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/06/15 3Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capa de pintura ignífuga roja 595,797 595,797

TOTAL MEDICIÓN 595,797

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
PASARELAELEMENTO DE OBRA 01
ACABADOSACTIVIDAD 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barana d'acer soldada a 140 cm d'alçària, de 50mm de diàmetre i 10mm d'espesor1 GB121EAM

MEDICIÓN  DIRECTA 90,000

m2 ablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con  12,7 cm de canto y  acabado rugoso2 E5342564

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Analogía tablero FiberSPAN
Pedestrian

135,000 135,000

TOTAL MEDICIÓN 135,000

m2 Rejilla formada por malla de acero galvanizado romboidal tejido con alambre, formando cuadrados de lado 50mm. Según
escala de parís 50/18. Alambre de diámetro 3,4 mm

3 KB321A0E

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rejilla de seguridad 45,000 2,000 2,000 180,000

TOTAL MEDICIÓN 180,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
PASARELAELEMENTO DE OBRA 01
COLOCACIÓNACTIVIDAD 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

día Grúa móvil de 60t proporcionada por empresa Rayo Amarillo o similar, de 18,4 metros de radio, 20,8 metros de altura y
26,1 metros de prolongación, con una angularidad máxima de 43º. Ocupación necesaria de 12,5x12,5

1 GP51A001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
TORRE SURELEMENTO DE OBRA 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U060

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/06/15 4Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 132,700

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 2.105,370

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

3 G4B0U030

MEDICIÓN  DIRECTA 2.046,300

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist4 G4D0U015

MEDICIÓN  DIRECTA 261,000

dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat5 G4ZBU020

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
MIRADORELEMENTO DE OBRA 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U050

MEDICIÓN  DIRECTA 6,408

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

2 G4B0U030

MEDICIÓN  DIRECTA 316,840

m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150
cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

3 EB1216BB

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
PILAS Y LOSAS NORTEELEMENTO DE OBRA 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U060

MEDICIÓN  DIRECTA 14,440

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/06/15 5Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 776,440

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

MEDICIÓN  DIRECTA 54,800

dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat4 G4ZBU020

MEDICIÓN  DIRECTA 7,500

m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150
cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

5 EB1216BB

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
RAMPASELEMENTO DE OBRA 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U060

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 1.139,142

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

MEDICIÓN  DIRECTA 124,300

kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures

4 G440U010

MEDICIÓN  DIRECTA 7.433,655

u Perno conector de acero al carbono de 3/8´´ de diámetro y 125mm de altura par estructuras, incluido el premarcaje y
soldado y colocado en obra.

5 G440U100

MEDICIÓN  DIRECTA 668,000

m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150
cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

6 EB1216BB

MEDICIÓN  DIRECTA 83,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/06/15 6Fecha:

ESCALERASELEMENTO DE OBRA 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L 300x160x10 3.925,000 3.925,000

TOTAL MEDICIÓN 3.925,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4435115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 IPN 240 5.072,770 5.072,770

C#*D#*E#*F#2 HEM 240 3.315,700 3.315,700

C#*D#*E#*F#3 HEM 360 22.300,200 22.300,200

TOTAL MEDICIÓN 30.688,670

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat3 E894BCK0

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capa de pintura ignífuga roja 437,621 437,621

TOTAL MEDICIÓN 437,621

m2 Tablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con  7,62 cm de canto y  acabado rugoso4 E5342565

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Analogía tablero FiberSPAN
Pedestrian

27,000 27,000

TOTAL MEDICIÓN 27,000

m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i
35 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, col·locat
amb fixacions mecàniques

5 E5452296

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales 144,000 0,300 1,500 64,800

TOTAL MEDICIÓN 64,800

m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150
cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

6 EB1216BB

MEDICIÓN  DIRECTA 133,920

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/06/15 7Fecha:

ASCENSORCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 1.5 m/s per a 19 persones (1500 kg) de 2
parades (17 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 150 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

1 ELG5218N

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa P.A. a justificar per a la execució de l'escomesa elèctrica i telefònica per a l'ascensor. Inclou la execució de la obra civil,
abonament tases Companyia, quadres d'escomesa, projecte i legalització. Tot segons indicacions de les Companyies i la
D.O. 

2 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ALUMBRADOCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra

1 GGD1431E

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

2 GG22TK1K

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000

TOTAL MEDICIÓN 75,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

3 FG23EA15

MEDICIÓN  DIRECTA 320,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

4 GG31450V

MEDICIÓN  DIRECTA 406,000

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra

5 GDK256F3

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

6 GDKZH5C4

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i
un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport

7 FHNN3AA6

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Analogía lámpara HF LED .L084 de
CARANDINI

10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i
un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment
i acoblat al suport

8 FHNN3AA4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Analogía lámpara PRQ LED de
CARANDINI

2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge

9 FHGAU010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR = 22 , eficacia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable, alimentat a 230V i
disipador de calor d'alumini aletejat, de classe II, cos d'alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat
encastat

10 EH2LMNAC

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Analogía 05 7360 CRL LED Lighted
Hand Rail System de CRL Ar

245,000 245,000

TOTAL MEDICIÓN 245,000

PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSAOBRA 01
ACABADOSCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

1 G9E1U020

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

EUR
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Pasarela 

Resumen de medición 
  

Material 

 
Serie 

 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 

Desig
nació

n 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Mater
ial 

(m) 
Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Perfil(
m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Mater
ial 

(kg) 

   IPN 200 57   0,192   1505,67   

  IPN   57   0,192   1505,67  

   
HEM 
100 128,503   0,668   5245,5   

   
HEM 
120 36,715   0,239   1878,29   

   
HEM 
140 18,358   0,146   1143,06   

   
HEM 
300 81   2,406   18887,1   

   
HEM 
450 90   2,961   23243,9   

  HEM   354,576   6,420   
50397,8

5  

   

L 
100x100
x10 205,517   0,390   1103,49   

  L   205,517   0,390   3065,29  

Acero 
laminad
o S275        7,002   54968,8 

 

 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie 
 

Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud (m) Superficie (m²) 

IPN IPN 200 0,745 57 42,465 

HEM 

HEM 100 0,64 128,503 82,242 

HEM 120 0,759 36,715 27,867 

HEM 140 0,878 18,358 16,118 

HEM 300 1,878 81 152,118 

HEM 450 2,142 90 192,780 

L L 100x100x10 0,40 205,517 82,207 

Total 595,797 
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Torre sur 

Hormigón HA-25 = 130,5 m3 + 2,3m3(ménsula) = 132,8m3 

Acero B 500 S (por debajo de los 10m) = 0,026182m2*10m = 0,26182m3 ≡ 2105,37 kg 

Acero B 500 S (por encima de los 10m)  0,026182m2*7m + 4,5m*2m*1,8m*0,004 + 

0,01260158m3 = 0,26067558m3 ≡ 2046,30 kg 

Encofrado = 11,6m*22,5m = 261m2 

Neopreno zunchado = 2*2dm*1,5dm*0,5dm = 3dm3 

 

Pilas norte 

Hormigón HA-25 = (1,5m*3m*1,5m+1,5m*1,5m*1,5m)(losas) + (0,5m*0,5m*4,563m + 

0,5m*0,5m*2,452m) (pilas) + 2,3m3 (ménsula) = 14,44m3 

Acero B 500 S = 0,0405m3(losas) + (0,01260158m3 + 3*0,00296675m3)(ménsula) + 

0,0263625m3 (pila pasarela) + 0,010545m3 (pila rampas) = 0,09890933m3 ≡ 776,44kg 

Encofrado = 2m*8,076m*2 (pilas) + 1,5m*15m (losas) = 54,8m2 

Neopreno zunchado = 2*2dm*1,5dm*0,5dm + 1dm*1,5dm*0,5dm*6= 7,5dm3 

 

Escaleras 

 

Resumen de medición 
  

Material 

 
Serie 

 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 

Desig
nació

n 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Mater
ial 

(m) 
Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Perfil(
m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Mater
ial 

(kg) 

   IPN 240 139,36   0,6462   5072,77   

  IPN   139,36   0,6462   5072,77  

   
HEM 
240 21,55   0,422   3315,7   

   
HEM 
360 90,76   2,841   22300,2   

  HEM   112,31   3,263   25615,9  

   

L 
300x160
x10 111   0,500   3925,0   

  L   111   0,500   3925,0  

Acero 
laminad
o S275     362,67   4,409   34613,7 
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Cimentaciones 

 Superfície (m2) Volumen (m3) Armado (kg) 

Torre sur 28 28 734 

Pilas norte 2x10 2x10 2x254 

Escaleras 2x21 2x21 2x2155 

TOTAL    

 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie 
 

Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud (m) Superficie (m²) 

IPN IPN 240 0,887 139,36 123,557 

HEM 
HEM 240 1,496 21,55 32,239 

HEM 360 1,98 90,76 179,705 

L L 300x160x10 0,92 111 102,120 

Total 437,621 
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 €6.000,00uCCALIDAD Control de calidadP- 1
(SEIS MIL EUROS)

 €1,64kgE4435115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 2

(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,61kgE4435122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 3

(UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €636,33m2E5342564 ablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con  12,7 cm de canto y  acabado rugosoP- 4
(SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €383,90m2E5342565 Tablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con  7,62 cm de canto y  acabado rugosoP- 5
(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €14,33m2E5452296 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i
una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 6

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €21,34m2E894BCK0 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues
d'acabat

P- 7

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €152,14mEB1216BB Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5,
muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix amb
llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 8

(CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

 €50,07uEH2LMNAC Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19
W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 22 , eficacia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric
no regulable, alimentat a 230V i disipador de calor d'alumini aletejat, de classe II, cos d'alumini i vidre
transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encastat

P- 9

(CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €67.275,97uELG5218N Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 1.5 m/s per a 19 persones
(1500 kg) de 2 parades (17 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 150 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa
automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

P- 10

(SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)

 €37.633,91uESS Estudio de seguridad y saludP- 11
(TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €7,20mFG23EA15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 12

(SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €2.795,16uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 13

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €957,39uFHNN3AA4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux
lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

P- 14

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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 €967,89uFHNN3AA6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux
lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 15

(NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €0,03m2FR116242 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i
amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

P- 16

(CERO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment formigóP- 17
(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €42,57uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 18

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €7,57m3G2223Q11 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 19

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €8,85m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 20

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €3,08kgG440U010 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 21

(TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €2,42uG440U100 Perno conector de acero al carbono de 3/8´´ de diámetro y 125mm de altura par estructuras, incluido el
premarcaje y soldado y colocado en obra.

P- 22

(DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €92,79m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 23
(NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €96,61m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 24
(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 25
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €1,27kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells
i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

P- 26

(UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 27
(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 28
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €15,54dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locatP- 29
(QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €27,91m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

P- 30

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €82,47mGB121EAM Barana d'acer soldada a 140 cm d'alçària, de 50mm de diàmetre i 10mm d'espesorP- 31
(OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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 €62,06uGDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 32

(SESENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €27,61uGDKZH5C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 33

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €3,29mGG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 34

(TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €3,94mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 35

(TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €24,76uGGD1431E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 36

(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €13.000,00díaGP51A001 Grúa móvil de 60t proporcionada por empresa Rayo Amarillo o similar, de 18,4 metros de radio, 20,8
metros de altura y 26,1 metros de prolongación, con una angularidad máxima de 43º. Ocupación
necesaria de 12,5x12,5

P- 37

(TRECE MIL EUROS)

 €23,35m2KB321A0E Rejilla formada por malla de acero galvanizado romboidal tejido con alambre, formando cuadrados de
lado 50mm. Según escala de parís 50/18. Alambre de diámetro 3,4 mm

P- 38

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

El autor del estudio: Joan Bergas Massó
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uCCALIDAD Control de calidadP- 1  €6.000,00

Sin descomposición 6.000,00 €

kgE4435115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

P- 2  €1,64

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €0,93000

Otros conceptos 0,71 €

kgE4435122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 3  €1,61

B44Z5021 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €0,90000

Otros conceptos 0,71 €

m2E5342564 ablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con 12,7 cm de
canto y  acabado rugoso

P- 4  €636,33

B53ZTQ02 Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de
plaques conformades plàstiques amb corretges d'alçària 11 a 15 cm

 €0,63960

B53ZXQ0B Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades
plàstiques de mida petita

 €0,24600

Otros conceptos 635,44 €

m2E5342565 Tablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con 7,62 cm
de canto y  acabado rugoso

P- 5  €383,90

B0CN1221 Planxa en rotlle de polièster reforçat, de color variable, de perfil d'ona
petita, de més d'1,25 fins a 1,52 m de llargària i d'1 mm de gruix

 €378,00000

B53ZXQ0B Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades
plàstiques de mida petita

 €0,27000

B5ZZJLP0 Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma  €0,21600
Otros conceptos 5,41 €

m2E5452296 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 6  €14,33

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,82500
B0CH7H20 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre

260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm de 0,6 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

 €6,36300

Otros conceptos 7,14 €

m2E894BCK0 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

P- 7  €21,34

B89ZH000 Esmalt ignífug  €2,06805
B8ZA5000 Imprimació ignífuga  €1,24644

Otros conceptos 18,03 €

mEB1216BB Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm
per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de
150 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 8  €152,14
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B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,25673

BB126FB2 Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de
20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120
cm d'alçària

 €57,43000

BC151D01 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 6+6 mm de gruix amb llamina antigrafiti i amb 1 butiral transparent

 €57,96000

Otros conceptos 36,49 €

uEH2LMNAC Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR = 22 , eficacia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable,
alimentat a 230V i disipador de calor d'alumini aletejat, de classe II, cos
d'alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat
encastat

P- 9  €50,07

Otros conceptos 50,07 €

uELG5218N Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 1.5
m/s per a 19 persones (1500 kg) de 2 parades (17 m), maniobra universal
simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 150 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

P- 10  €67.275,97

BL215210 Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 600 kg de
càrrega útil, 2 parades (3 m) i 0,63 m/s de velocitat

 €551,08000

BL715100 Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 600 kg de càrrega útil i
0,63 m/s de velocitat

 €718,95000

BL915100 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 600 kg de
càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

 €1.421,94000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

 €1.556,36000

BLF15100 Grup tractor per a ascensor hidràulic de 600 kg de càrrega útil i 0,63 m/s
de velocitat

 €40.000,00000

BLJ15112 Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 600 kg de
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 2 parades

 €10.000,00000

BLL1N351 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 0,63 m/s de velocitat

 €10.000,00000

BLN12210 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de
passatgers de 2 parades i maniobra universal simple

 €55,10000

BLR12100 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra universal simple

 €37,90000

BLT14170 Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i
0,63 m/s de velocitat

 €155,04000

Otros conceptos 2.779,60 €

uESS Estudio de seguridad y saludP- 11  €37.633,91

Sin descomposición 37.633,91 €

mFG23EA15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada
i muntat superficialment

P- 12  €7,20

BG23EA10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

 €4,71240

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,24000
Otros conceptos 2,25 €

uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 13  €2.795,16

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic

 €2.484,27000
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BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €94,16000

Otros conceptos 216,73 €

uFHNN3AA4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport

P- 14  €957,39

BHNN3AA4 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total,flux
lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000
h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb
accessori per fixar lateralment al suport

 €941,50000

Otros conceptos 15,89 €

uFHNN3AA6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

P- 15  €967,89

BHNN3AA6 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total,flux
lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000
h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport

 €952,00000

Otros conceptos 15,89 €

m2FR116242 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a
una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb
un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

P- 16  €0,03

Otros conceptos 0,03 €

m2G219U040 Demolició de paviment formigóP- 17  €4,52

Otros conceptos 4,52 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 18  €42,57

Otros conceptos 42,57 €

m3G2223Q11 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més
de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 19  €7,57

Otros conceptos 7,57 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 20  €8,85

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

 €7,16625

Otros conceptos 1,68 €

kgG440U010 Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 21  €3,08
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B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU001 Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant
 €1,16550

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,19420
Otros conceptos 1,64 €

uG440U100 Perno conector de acero al carbono de 3/8´´ de diámetro y 125mm de
altura par estructuras, incluido el premarcaje y soldado y colocado en obra.

P- 22  €2,42

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
B44ZU041 Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

galvanitzat en calent
 €2,11050

Otros conceptos 0,23 €

m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 23  €92,79

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €83,62200

Otros conceptos 9,17 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 24  €96,61

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €83,62200

Otros conceptos 12,99 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat

P- 25  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Otros conceptos 0,33 €

kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

P- 26  €1,27

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica  €0,07010

Otros conceptos 0,54 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 27  €30,87

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 26,97 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 28  €34,74

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 28,56 €

dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

P- 29  €15,54

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

 €0,82500

B4PZU012 Neoprè armat per a recolzaments  €11,16000
Otros conceptos 3,56 €
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m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 30  €27,91

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,74350

Otros conceptos 12,51 €

mGB121EAM Barana d'acer soldada a 140 cm d'alçària, de 50mm de diàmetre i 10mm
d'espesor

P- 31  €82,47

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,90000
BB121EA0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i

brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària
 €66,77000

Otros conceptos 14,80 €

uGDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 32  €62,06

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,24964
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

 €11,99242

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm,
per a 150 usos

 €1,06742

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €2,20080

Otros conceptos 46,55 €

uGDKZH5C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

P- 33  €27,61

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06995

BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124

 €14,21000

Otros conceptos 13,33 €

mGG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 34  €3,29

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,06040

Otros conceptos 1,23 €

mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 35  €3,94

BG312140 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,95880

Otros conceptos 2,98 €

uGGD1431E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 36  €24,76
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BGD14310 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm
de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard

 €8,64000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,04000
Otros conceptos 12,08 €

díaGP51A001 Grúa móvil de 60t proporcionada por empresa Rayo Amarillo o similar, de
18,4 metros de radio, 20,8 metros de altura y 26,1 metros de prolongación,
con una angularidad máxima de 43º. Ocupación necesaria de 12,5x12,5

P- 37  €13.000,00

BP51A001 Alquiler grúa  €13.000,00000
Otros conceptos 0,00 €

m2KB321A0E Rejilla formada por malla de acero galvanizado romboidal tejido con
alambre, formando cuadrados de lado 50mm. Según escala de parís
50/18. Alambre de diámetro 3,4 mm

P- 38  €23,35

BB321A00 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a
12 cm

 €16,00000

Otros conceptos 7,35 €

El autor del estudio: Joan Bergas Massó
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OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G219U040 m2 Demolició de paviment formigó (P - 17) 50,0004,52 226,00

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

5,00042,57 212,85

3 FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de
potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària
de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de
60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 16)

100,0000,03 3,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01 441,85

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO CIMIENTOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 19)

90,0007,57 681,30

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 20)

90,0008,85 796,50

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 88,00030,87 2.716,56

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 25)

5.552,0000,99 5.496,48

5 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 23)

90,00092,79 8.351,10

CAPÍTULOTOTAL 01.02 18.041,94

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA PASARELA01

ACTIVIDAD ESTRUCTURA01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

3.065,2861,61 4.935,11

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P -
2)

51.901,1211,64 85.117,84

3 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues
capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 7)

595,79721,34 12.714,31

EUR
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ACTIVIDADTOTAL 01.03.01.01 102.767,26

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA PASARELA01

ACTIVIDAD ACABADOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GB121EAM m Barana d'acer soldada a 140 cm d'alçària, de 50mm de
diàmetre i 10mm d'espesor (P - 31)

90,00082,47 7.422,30

2 E5342564 m2 ablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma, con
12,7 cm de canto y  acabado rugoso (P - 4)

135,000636,33 85.904,55

3 KB321A0E m2 Rejilla formada por malla de acero galvanizado romboidal
tejido con alambre, formando cuadrados de lado 50mm.
Según escala de parís 50/18. Alambre de diámetro 3,4 mm (P
- 38)

180,00023,35 4.203,00

ACTIVIDADTOTAL 01.03.01.02 97.529,85

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA PASARELA01

ACTIVIDAD COLOCACIÓN03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GP51A001 día Grúa móvil de 60t proporcionada por empresa Rayo Amarillo o
similar, de 18,4 metros de radio, 20,8 metros de altura y 26,1
metros de prolongación, con una angularidad máxima de 43º.
Ocupación necesaria de 12,5x12,5 (P - 37)

1,00013.000,00 13.000,00

ACTIVIDADTOTAL 01.03.01.03 13.000,00

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA TORRE SUR02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 24)

132,70096,61 12.820,15

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 25)

2.105,3700,99 2.084,32

3 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de
mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del
fonament (P - 26)

2.046,3001,27 2.598,80

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 261,00034,74 9.067,14

5 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 29)

3,00015,54 46,62

ELEMENTO DE OBRATOTAL 01.03.02 26.617,03

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA MIRADOR03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 23)

6,40892,79 594,60

2 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de
mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del
fonament (P - 26)

316,8401,27 402,39

3 EB1216BB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada
150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 8)

25,000152,14 3.803,50

ELEMENTO DE OBRATOTAL 01.03.03 4.800,49

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA PILAS Y LOSAS NORTE04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 24)

14,44096,61 1.395,05

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 25)

776,4400,99 768,68

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 54,80034,74 1.903,75

4 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 29)

7,50015,54 116,55

5 EB1216BB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada
150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 8)

3,000152,14 456,42

ELEMENTO DE OBRATOTAL 01.03.04 4.640,45

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA RAMPAS05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 24)

5,00096,61 483,05

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 25)

1.139,1420,99 1.127,75

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 124,30034,74 4.318,18

EUR
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4 G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 21)

7.433,6553,08 22.895,66

5 G440U100 u Perno conector de acero al carbono de 3/8´´ de diámetro y
125mm de altura par estructuras, incluido el premarcaje y
soldado y colocado en obra. (P - 22)

668,0002,42 1.616,56

6 EB1216BB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada
150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 8)

83,000152,14 12.627,62

ELEMENTO DE OBRATOTAL 01.03.05 43.068,82

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS03

ELEMENTO DE OBRA ESCALERAS06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

3.925,0001,61 6.319,25

2 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P -
2)

30.688,6701,64 50.329,42

3 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues
capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 7)

437,62121,34 9.338,83

4 E5342565 m2 Tablero de plástico reforzado con fibras relleno de espuma,
con  7,62 cm de canto y  acabado rugoso (P - 5)

27,000383,90 10.365,30

5 E5452296 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb
4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35
mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 6)

64,80014,33 928,58

6 EB1216BB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada
150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix amb llàmina antigrafiti, de 150 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 8)

133,920152,14 20.374,59

ELEMENTO DE OBRATOTAL 01.03.06 97.655,97

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ASCENSOR04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 ELG5218N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un
pistó lateral i 1.5 m/s per a 19 persones (1500 kg) de 2
parades (17 m), maniobra universal simple portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 150 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana. (P - 10)

1,00067.275,97 67.275,97

2 XPA000SS pa P.A. a justificar per a la execució de l'escomesa elèctrica i
telefònica per a l'ascensor. Inclou la execució de la obra civil,
abonament tases Companyia, quadres d'escomesa, projecte i
legalització. Tot segons indicacions de les Companyies i la
D.O.  (P - 0)

1,0008.550,00 8.550,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 75.825,97

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ALUMBRADO05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 36)

15,00024,76 371,40

2 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada (P - 34)

75,0003,29 246,75

3 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 12)

320,0007,20 2.304,00

4 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
(P - 35)

406,0003,94 1.599,64

5 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra (P - 32)

10,00062,06 620,60

6 GDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 33)

10,00027,61 276,10

7 FHNN3AA6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau
de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport (P - 15)

10,000967,89 9.678,90

8 FHNN3AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau
de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport (P - 14)

2,000957,39 1.914,78

EUR
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9 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 13)

1,0002.795,16 2.795,16

10 EH2LMNAC u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR = 22 , eficacia lluminosa
de 80 lm/W, equip elèctric no regulable, alimentat a 230V i
disipador de calor d'alumini aletejat, de classe II, cos d'alumini i
vidre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat
encastat (P - 9)

245,00050,07 12.267,15

CAPÍTULOTOTAL 01.05 32.074,48

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO ACABADOS06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 30)

100,00027,91 2.791,00

CAPÍTULOTOTAL 01.06 2.791,00

OBRA PRESUPUESTO  PASARELA ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA01

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 CCALIDAD u Control de calidad (P - 1) 1,0006.000,00 6.000,00

2 ESS u Estudio de seguridad y salud (P - 11) 1,00037.633,91 37.633,91

CAPÍTULOTOTAL 01.07 43.633,91

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de presupuesto 
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NIVEL 4: ACTIVIDAD Importe

Actividad 01.03.01.01 ESTRUCTURA 102.767,26
Actividad 01.03.01.02 ACABADOS 97.529,85
Actividad 01.03.01.03 COLOCACIÓN 13.000,00

01.03.01 PasarelaElemento de Obra 213.297,11

213.297,11

NIVEL 3: ELEMENTO DE OBRA Importe

Elemento de Obra 01.03.01 Pasarela 213.297,11
Elemento de Obra 01.03.02 Torre Sur 26.617,03
Elemento de Obra 01.03.03 Mirador 4.800,49
Elemento de Obra 01.03.04 Pilas y Losas Norte 4.640,45
Elemento de Obra 01.03.05 Rampas 43.068,82
Elemento de Obra 01.03.06 Escaleras 97.655,97

01.03 EstructurasCapítulo 390.079,87

390.079,87

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Trabajos previos 441,85
Capítulo 01.02 Cimientos 18.041,94
Capítulo 01.03 Estructuras 390.079,87
Capítulo 01.04 Ascensor 75.825,97
Capítulo 01.05 Alumbrado 32.074,48
Capítulo 01.06 Acabados 2.791,00
Capítulo 01.07 Partidas Alzadas 43.633,91

01 Presupuesto  Pasarela entre Santa Eulàlia y La TorrassaObra 562.889,02

562.889,02

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto Pasarela entre Santa Eulàlia y La Torrassa 562.889,02
562.889,02

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

562.889,02PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

33.773,346 % Beneficio industrial SOBRE 562.889,02....................................................................................................................................

13 % Gastos generales SOBRE 562.889,02....................................................................................................................................73.175,57

Subtotal 669.837,93

21 % IVA SOBRE 669.837,93....................................................................................................................................140.665,97

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 810.503,90€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS )

El autor del estudio: Joan Bergas Massó
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