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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat 01  TREBALLS PREVIS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

2 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 19.025,000

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 19.023,000

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 22.470,000

5 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 111,000

6 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

7 GR8XN001 u Retirada d'arbrat excepte palmàcies, inclos transport i nova plantacio a viver o en l'àmbit de l'obra, segons
indicacions de l'institut municipal de parcs i jardins i transport i retransplantament d'arbrat de viver a carrer,
incloses totes les feines adients per la seva realitzacio, segons indicacions de l'institut municipal de parcs i
jardins. .

AMIDAMENT DIRECTE 83,000

8 G21BIG01 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca  metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 G222U102 U Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada amb acabat de pintura ignífuga, inclosa placa base,
anclatges, tornillos, col·locació i acabats.
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 760,000

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 1.100,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 03  ESTRUCTURES I MURS
Activitat 01  FONAMENTS

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

AMIDAMENT DIRECTE 710,000

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

3 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2.786.750,000

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 354,000

5 G3D11223 m Execució de micropilons sense entubació de 150 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix i injecció repetitiva selectiva amb beurada de ciment CEM I

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 03  ESTRUCTURES I MURS
Activitat 02  ALÇATS

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

AMIDAMENT DIRECTE 7.332,000

2 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 28.778.100,000
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 3

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 1.678,000

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 1.972,000

5 GD5AU116 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió

AMIDAMENT DIRECTE 710,000

6 G222U102 U Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada amb acabat de pintura ignífuga, inclosa placa base,
anclatges, tornillos, col·locació i acabats.

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

7 G222U152 U Bigues de formigó HP-50 pretensades en forma de T de 650x400 mm, inclòs transport, muntatge i col·locació
amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 930,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 03  ESTRUCTURES I MURS
Activitat 03  ACABATS

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

AMIDAMENT DIRECTE 9.600,000

4 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de
creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

5 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

6 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ
Activitat 01  MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2.028,000

2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm,
mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 6.086,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ
Activitat 02  AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 3.200,000

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 3.200,000

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

4 G9H1IG01 t Mescla bituminosa de color vermell amb composicio de microaglomerat, betum asfaltic de penetracio i oxid de
ferro, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig Marshall,
inclos neteja previa de calçada

AMIDAMENT DIRECTE 2.046,000

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

AMIDAMENT DIRECTE 3.400,000

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ
Activitat 03  ALTRES
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 5

1 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4.178,000

2 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 258,720

3 G961IG02 m Vorada final d'andana de 15x20 cm, de pedra granítica mecanitzada i flamejada, recta i corba, inclosa excavació
i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 5.850,000

4 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

AMIDAMENT DIRECTE 18.550,000

5 G9F1IG04 m2 Gespa artificial completament col·locada i instal·lada amb els sistemes de drenatge

AMIDAMENT DIRECTE 4.600,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 05  URBANITZACIÓ
Activitat 01  MOBILIARI URBÀ

1 FB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB ACABATS DE CARES VISTES I CANTELLS VISTOS
POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE LAMINAR
DE SEGURETAT 10+10 MM AMB BUTIRAL TRANSPARENT COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA I
GALZES DE NEOPRE, COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN
PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1.120,000

2 FQ21CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT DE 70 LITRES
AMB ESCUT DE BARCELONA I AMB XIP, FORMADA PER CUBETA BASCULANT I EXTRAIBLE
MITJANÇANT CLAU TRIANGULAR, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIDA AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN, COLOR GRIS OXIRON, CORONADA PER TUBULAR DE 20MM I 2 MM DE GRUIX,
PERFORACIONS DE 5MM SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, SUPORT DE TUBULAR RODÓ DE 40 MM DE
DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, BASE DE LA CISTELLA DE 3 MM DE GRUX I AMB 4 PEFORACIONS PER A
DESGUÀS DE 8 MM, ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT 6 CARTELES SOLDADES AMB
PERFORACIONS PER A 4 PERNS D'EXPANSIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ, FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON
D'ABOCAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

3 GG3A0100 U PILONA MODEL BARCELONA DE 1 M D'ALT I 10 CM DE DIAMETRE, SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 340,000

4 GG3A0120 U BANC MODEL BARCELONA DE 180X0,4 CM, SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 GG3A0121 M PANELLS DE METACRILAT TRANSPARENT I CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT
PER PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA I GALZES DE
NEOPRE, COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PLÀNOLS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
Activitat 01  SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 5.484,000

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

3 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura antilliscant de dos components i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2.636,000

4 GBA31001 M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de bicicletes de 0,25x0,25 amb pintura de dos components antilliscants
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 471,000

5 GBA33002 M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de vianants de 0,5x0,5 amb pintura de dos components antilliscants i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 566,000

6 GBA1U350 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment de linia de detenció de vehicles, amb pintura antilliscant de
dos components i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 447,000

7 GBA32002 M2 Quadrícula groga de 1x1 M de faixes de 10 CM d'ample
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 2.633,400

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
Activitat 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U551 m2 Placa d'alumini superior de 0,25 m2 a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

2 GBB1U550 m2 Placa d'alumini superior fins a 0,25 m2 , per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
Activitat 03  SEMAFORITZACIÓ

1 GBS1IG01 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la
base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa cimentació de 1m x
1m x 1m i posta a terra amb placa de posta a terra 500x 500 x 3 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

2 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb cablejat
inclós.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GBS2IG01 U Semàfor per a vehicles amb bàcul correponent amnb suport. Inclou instal·lació, connexions i proves de
funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

4 GBS2IG03 U Semàfor tramvia 3/200 + triangle, amb 3 llums,amb bàcul correponent amnb suport. Inclou instal·lació,
connexions i proves de funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 07  SUPERESTRUCTURA DE VIA
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 8

Activitat 01  PLATAFORMA I VIA

1 SVIA0001 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb
juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1.504,000

2 SVIA0003 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb
juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,aglomerat i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

3 SVIA0005 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós
demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb
juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal, gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15,
tot totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 717,000

4 SAPA007 U Unitat de desviament tipus DR25-CC amb via tipus Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 SAPA015 U Unitat de desviament de via tipus BR30CR Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 07  SUPERESTRUCTURA DE VIA
Activitat 02  ELECTRIFICACIÓ

1 ESUB0001 ml Formació de la canalització soterrada de derivació cap a les subestacions o parades que inclou la demolició del
paviment actual, l'excavació d'una rasa de dimensions suficients per incloure el prisma de 12 tubs, el prisma de
12 tubulars de PVC, així com les connexions necessàries a la xarxa principal i a la subestació i el soterra,emt de
la canalització i reposició del paviment segons sigui necessari

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

2 ESUB0000 m2 M2 d'obra civil per subestacions soterrades inclòs part proporcional d'instal·lacions d'enllumenat, drenatge,
ventilació, detecció de foc i pou de terra

AMIDAMENT DIRECTE 450,000
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 9

3 ELEC0004 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part
proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una columna de 12 M o
8M d'alçada amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional d'anclatge i cimentacions de la
columna, tot totalment acabat. 1 columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

AMIDAMENT DIRECTE 1.396,000

4 ELEC0005 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi major a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb
una separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot
totalment acabat. 1 columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

AMIDAMENT DIRECTE 2.254,000

5 ELEC0030 U Components subestació elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 08  PARADES
Activitat 01  PARADES

1 P00100002 U Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura, coberta
(marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons, pericons i
bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres
de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 P00100001 U Parada central totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura, coberta
(marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons, pericons i
bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres
de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 P00300000 U Màquina expenedora de bitllets

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 09  SISTEMES FERROVIARIS
Activitat 01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

1 XSSSS0000 M Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica
de les cruïlles

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2.536,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 09  SISTEMES FERROVIARIS
Activitat 02  MATERIAL MÒBIL

1 P00300001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat d'acord amb el Plec de Prescripcions
tècniques, amb possibilitat de comandament en unitat múltiple incloent part proporcional de peces de parc,
recanvis i conjunt d'eines especials per a les operacions de manteniment de material rodant, i de projecte
executiu del sistema de transport

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 09  SISTEMES FERROVIARIS
Activitat 03  SISTEMES DE COMUNICACIÓ

1 XSSSS0001 M Partida alçada a justificar de sistema de comunicacions

AMIDAMENT DIRECTE 2.536,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 09  SISTEMES FERROVIARIS
Activitat 04  SISTEMES DE SAE I RADIO

1 XSSS0002 ML Partida alçada a justificar de sistema de SAE i de Radio

AMIDAMENT DIRECTE 2.536,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA
Capítol 10  SERVEIS AFECTATS
Activitat 01  SERVEIX AFECTATS

1 PPSS002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats durant l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 706-PRO-CA-5120
Subobra 01  OBRA

Euro



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 11

Capítol 11  ALTRES
Activitat 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPSS0001 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre per seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 11/05/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €678,66mELEC0004 ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i
part proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una
columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs part
proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna de 12 M
cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

P- 1

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €581,37mELEC0005 ML de catenària per via doble en recta o corba de radi major a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part
proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una
columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs part
proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna de 12 M
cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

P- 2

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €734.691,60UELEC0030 Components subestació elèctricaP- 3
(SET-CENTS TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS)

 €888,53m2ESUB0000 M2 d'obra civil per subestacions soterrades inclòs part proporcional d'instal·lacions d'enllumenat,
drenatge, ventilació, detecció de foc i pou de terra

P- 4

(VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €177,03mlESUB0001 Formació de la canalització soterrada de derivació cap a les subestacions o parades que inclou la
demolició del paviment actual, l'excavació d'una rasa de dimensions suficients per incloure el
prisma de 12 tubs, el prisma de 12 tubulars de PVC, així com les connexions necessàries a la
xarxa principal i a la subestació i el soterra,emt de la canalització i reposició del paviment segons
sigui necessari

P- 5

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €445,91MFB15CI01 BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB ACABATS DE CARES VISTES I
CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER
INOXIDABLE, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB BUTIRAL
TRANSPARENT COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE, COL.LOCADA
AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PLÀNOLS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

P- 6

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €158,48UFQ21CI02 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT
DE 70 LITRES AMB ESCUT DE BARCELONA I AMB XIP, FORMADA PER CUBETA
BASCULANT I EXTRAIBLE MITJANÇANT CLAU TRIANGULAR, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I
PROTEGIDA AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN, COLOR GRIS OXIRON, CORONADA PER
TUBULAR DE 20MM I 2 MM DE GRUIX, PERFORACIONS DE 5MM SEGONS DETALLS DE
PLÀNOLS, SUPORT DE TUBULAR RODÓ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, BASE
DE LA CISTELLA DE 3 MM DE GRUX I AMB 4 PEFORACIONS PER A DESGUÀS DE 8 MM,
ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT 6 CARTELES SOLDADES AMB PERFORACIONS PER A
4 PERNS D'EXPANSIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON
D'ABOCAMENT.

P- 7

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €49,77m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 8

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €4,36mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €6,27mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,85m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 11

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €2,13mG21BIG01 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca  metàl·licaP- 13
(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €59,30uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €169,96UG222U102 Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada amb acabat de pintura ignífuga,
inclosa placa base, anclatges, tornillos, col·locació i acabats. 

P- 16

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €595,23UG222U152 Bigues de formigó HP-50 pretensades en forma de T de 650x400 mm, inclòs transport, muntatge i
col·locació amb mitjans mecànics

P- 17

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,39m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 18

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €10,72m3G227U122 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

P- 19

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €143,33mG3D11223 Execució de micropilons sense entubació de 150 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de
560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix i injecció repetitiva selectiva
amb beurada de ciment CEM I 

P- 20

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €83,23m3G3Z1U030 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 21

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €105,87m3G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 22
(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1,00kgG4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locatP- 23
(UN EUROS)

 €30,16m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 24
(TRENTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €34,93m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 25
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €13,49m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

P- 26

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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 €2,34m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 27

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,49m2G7B1U030 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 28

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €18,23mG7J1U005 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

P- 29

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €8,73m2G7J2U020 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

P- 30

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €4,00mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 31

(QUATRE EUROS)

 €19,75m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 32
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €56,38mG961IG02 Vorada final d'andana de 15x20 cm, de pedra granítica mecanitzada i flamejada, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 33

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €17,14mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 34

(DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €429,41mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 35

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €150,00m2G9F1IG04 Gespa artificial completament col·locada i instal·lada amb els sistemes de drenatgeP- 36
(CENT CINQUANTA EUROS)

 €48,13m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 37

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €156,84tG9H1IG01 Mescla bituminosa de color vermell amb composicio de microaglomerat, betum asfaltic de
penetracio i oxid de ferro, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig Marshall, inclos neteja previa de calçada

P- 38

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €31,28tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 39

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €31,24tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 40

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €0,54m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eciP- 41
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,34m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nouP- 42
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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 €0,40m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nouP- 43
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,64mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 44

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,78MGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura antilliscant de dos components i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 45

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,14MGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment de linia de detenció de vehicles, amb pintura
antilliscant de dos components i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 46

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €2,25MGBA31001 Pintat sobre el paviments de tacs de pas de bicicletes de 0,25x0,25 amb pintura de dos
components antilliscants i reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

P- 47

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €7,05M2GBA32002 Quadrícula groga de 1x1 M de faixes de 10 CM d'ampleP- 48
(SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €17,59m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 49

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €3,90MGBA33002 Pintat sobre el paviments de tacs de pas de vianants de 0,5x0,5 amb pintura de dos components
antilliscants i reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

P- 50

(TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €140,47m2GBB1U550 Placa d'alumini superior fins a 0,25 m2 , per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 51

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €170,97m2GBB1U551 Placa d'alumini superior de 0,25 m2 a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 52

(CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €1.279,61UGBS1IG01 Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de 3
mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posta a terra amb placa de posta a terra 500x
500 x 3 mm.

P- 53

(MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €2.234,75UGBS2IG01 Semàfor per a vehicles amb bàcul correponent amnb suport. Inclou instal·lació, connexions i
proves de funcionament

P- 54

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €4.329,91UGBS2IG03 Semàfor tramvia 3/200 + triangle, amb 3 llums,amb bàcul correponent amnb suport. Inclou
instal·lació, connexions i proves de funcionament

P- 55

(QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €1.599,47uGBSZIG01 Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb
cablejat inclós.

P- 56

(MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €12,12mGD5AU116 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i sn 4 kn/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió

P- 57

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 11/05/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €271,08UGG3A0100 PILONA MODEL BARCELONA DE 1 M D'ALT I 10 CM DE DIAMETRE, SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ

P- 58

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €930,00UGG3A0120 BANC MODEL BARCELONA DE 180X0,4 CM, SUMINISTRE I COL·LOCACIÓP- 59
(NOU-CENTS TRENTA EUROS)

 €254,00MGG3A0121 PANELLS DE METACRILAT TRANSPARENT I CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL,
FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA
I GALZES DE NEOPRE, COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA
DEFINIDA EN PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

P- 60

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

 €356,96uGR8XN001 Retirada d'arbrat excepte palmàcies, inclos transport i nova plantacio a viver o en l'àmbit de l'obra,
segons indicacions de l'institut municipal de parcs i jardins i transport i retransplantament d'arbrat
de viver a carrer, incloses totes les feines adients per la seva realitzacio, segons indicacions de
l'institut municipal de parcs i jardins. .

P- 61

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €245.270,10UP00100001 Parada central totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,
coberta (marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions,
llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments
(papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes)

P- 62

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €410.873,97UP00100002 Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,
coberta (marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions,
llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments
(papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes)

P- 63

(QUATRE-CENTS DEU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET
CENTIMS)

 €8.847,64UP00300000 Màquina expenedora de bitlletsP- 64
(VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2.842.811,92uP00300001 Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat d'acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques, amb possibilitat de comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte executiu del sistema de transport

P- 65

(DOS MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS)

 €972,32PAPPSS002 Partida alçada a justificar de serveis afectats durant l'obraP- 66
(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €308.991,60PAPPSS0001 Partida alçada a justificar de cobrament integre per seguretat i salut de l'obraP- 67
(TRES-CENTS VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €70,52USAPA007 Unitat de desviament tipus DR25-CC amb via tipus Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60P- 68
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €253,91USAPA015 Unitat de desviament de via tipus BR30CR Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60P- 69
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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 €3.758,50MLSVIA0001 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base,
12 tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de
de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,
llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

P- 70

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €3.402,71MLSVIA0003 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de
10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,aglomerat i
part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

P- 71

(TRES MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €3.315,00MLSVIA0005 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de
10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

P- 72

(TRES MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)

 €301,16MLXSSS0002 Partida alçada a justificar de sistema de SAE i de RadioP- 73
(TRES-CENTS UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €417,49MXSSSS0000 Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització
semafòrica de les cruïlles

P- 74

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €234,58MXSSSS0001 Partida alçada a justificar de sistema de comunicacionsP- 75
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Barcelona, maig 2012
Autora del projecte

Nuria Grau Zorita
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P-1 ELEC0004 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o igual a 50 M. inclòs fil de
ocntacte i part proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació entre columnes de 7M.
Inclòs part proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

678,66 €

Sense descomposició 678,66000 €

P-2 ELEC0005 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi major a 50 M. inclòs fil de ocntacte i
part proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en
una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs part
proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna de 12
M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

581,37 €

Sense descomposició 581,37000 €

P-3 ELEC0030 U Components subestació elèctrica 734.691,60 €

Sense descomposició 734.691,60000 €

P-4 ESUB0000 m2 M2 d'obra civil per subestacions soterrades inclòs part proporcional d'instal·lacions
d'enllumenat, drenatge, ventilació, detecció de foc i pou de terra

888,53 €

Sense descomposició 888,53000 €

P-5 ESUB0001 ml Formació de la canalització soterrada de derivació cap a les subestacions o parades que
inclou la demolició del paviment actual, l'excavació d'una rasa de dimensions suficients per
incloure el prisma de 12 tubs, el prisma de 12 tubulars de PVC, així com les connexions
necessàries a la xarxa principal i a la subestació i el soterra,emt de la canalització i reposició
del paviment segons sigui necessari

177,03 €

Sense descomposició 177,03000 €

P-6 FB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB ACABATS DE CARES VISTES I
CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER
INOXIDABLE, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB BUTIRAL
TRANSPARENT COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE,
COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN
PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

445,91 €
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BB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB ACABATS DE CARES VISTE 404,00000 €

Altres conceptes 41,91000 €

P-7 FQ21CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL BARCELONA O
EQUIVALENT DE 70 LITRES AMB ESCUT DE BARCELONA I AMB XIP, FORMADA PER
CUBETA BASCULANT I EXTRAIBLE MITJANÇANT CLAU TRIANGULAR, DE PLANXA
D'ACER ZINCAT I PROTEGIDA AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN, COLOR GRIS
OXIRON, CORONADA PER TUBULAR DE 20MM I 2 MM DE GRUIX, PERFORACIONS DE
5MM SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, SUPORT DE TUBULAR RODÓ DE 40 MM DE
DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, BASE DE LA CISTELLA DE 3 MM DE GRUX I AMB 4
PEFORACIONS PER A DESGUÀS DE 8 MM, ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT 6
CARTELES SOLDADES AMB PERFORACIONS PER A 4 PERNS D'EXPANSIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ, FONAMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT.

158,48 €

BQ01CI03 UT PAPERERA MODEL BARCELONA DE 70LITRES AMB XIP I PERNS D'ANCORATG 133,71000 €

B0A62F00 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 3,28000 €

Altres conceptes 21,49000 €

P-8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

49,77 €

Altres conceptes 49,77000 €

P-9 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,36 €

Altres conceptes 4,36000 €

P-10 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,27 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-11 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,85 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-12 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-13 G21BIG01 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca  metàl·lica 2,13 €
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Altres conceptes 2,13000 €

P-14 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

59,30 €

Altres conceptes 59,30000 €

P-15 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-16 G222U102 U Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada amb acabat de pintura ignífuga,
inclosa placa base, anclatges, tornillos, col·locació i acabats.

169,96 €

Altres conceptes 169,96000 €

P-17 G222U152 U Bigues de formigó HP-50 pretensades en forma de T de 650x400 mm, inclòs transport,
muntatge i col·locació amb mitjans mecànics

595,23 €

Altres conceptes 595,23000 €

P-18 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,39 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,88800 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 1,45350 €

P-19 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del
plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

10,72 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 8,78400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 1,88750 €

P-20 G3D11223 m Execució de micropilons sense entubació de 150 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix i
injecció repetitiva selectiva amb beurada de ciment CEM I

143,33 €

Sense descomposició 143,33000 €

P-21 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

83,23 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 70,93800 €

Altres conceptes 12,29200 €

P-22 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,87 €



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/05/12 Pàg.: 4

B060U450 m3 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 86,06850 €

Altres conceptes 19,80150 €

P-23 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat 1,00 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,63000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01080 €

Altres conceptes 0,35920 €

P-24 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,16 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,54400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59880 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16125 €

Altres conceptes 26,38595 €

P-25 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,93 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,54400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16125 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,41000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59880 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €

Altres conceptes 28,95595 €

P-26 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,49 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,87000 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,20000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,76500 €

Altres conceptes 3,65500 €

P-27 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,34 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,59400 €

Altres conceptes 1,74600 €

P-28 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,49 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,62800 €

Altres conceptes 0,86200 €

P-29 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

18,23 €
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B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 13,35600 €

Altres conceptes 4,87400 €

P-30 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

8,73 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 2,02400 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 2,22500 €

Altres conceptes 4,48100 €

P-31 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

4,00 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 1,48680 €

Altres conceptes 2,51320 €

P-32 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,75 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,55600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 2,14550 €

P-33 G961IG02 m Vorada final d'andana de 15x20 cm, de pedra granítica mecanitzada i flamejada, recta i
corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

56,38 €

B961IG02 m Pedra granítica, recta o corba, mecanitzada i flamejada, per a vorada, de 15x20 cm 36,75000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,76862 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 4,45896 €

Altres conceptes 12,38342 €

P-34 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

17,14 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,07150 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,06800 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,58954 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 5,40480 €

B051U012 t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 0,07525 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02150 €

Altres conceptes 5,48941 €

P-35 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

429,41 €
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B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,03192 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 15,47124 €

Altres conceptes 326,39684 €

P-36 G9F1IG04 m2 Gespa artificial completament col·locada i instal·lada amb els sistemes de drenatge 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-37 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

48,13 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 10,16940 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,52660 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 6,75600 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09140 €

Altres conceptes 28,58660 €

P-38 G9H1IG01 t Mescla bituminosa de color vermell amb composicio de microaglomerat, betum asfaltic de
penetracio i oxid de ferro, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig Marshall, inclos neteja previa de calçada

156,84 €

B9H1IG01 t Mescla Bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfaltic 133,69000 €

Altres conceptes 23,15000 €

P-39 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

31,28 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 22,84000 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-40 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

31,24 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 22,80000 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-41 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 0,54 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,39600 €

Altres conceptes 0,14400 €

P-42 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou 0,34 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,16800 €

Altres conceptes 0,17200 €

P-43 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou 0,40 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ecr-2d-m 0,22500 €

Altres conceptes 0,17500 €
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P-44 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,64 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04020 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,23380 €

Altres conceptes 0,36600 €

P-45 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura antilliscant de dos
components i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,78 €

Sense descomposició 3,78000 €

P-46 GBA1U350 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment de linia de detenció de vehicles, amb
pintura antilliscant de dos components i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

7,14 €

Sense descomposició 7,14000 €

P-47 GBA31001 M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de bicicletes de 0,25x0,25 amb pintura de dos
components antilliscants i reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

2,25 €

Sense descomposició 2,25000 €

P-48 GBA32002 M2 Quadrícula groga de 1x1 M de faixes de 10 CM d'ample 7,05 €

Sense descomposició 7,05000 €

P-49 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

17,59 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,32160 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 6,12000 €

Altres conceptes 11,14840 €

P-50 GBA33002 M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de vianants de 0,5x0,5 amb pintura de dos
components antilliscants i reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

3,90 €

Sense descomposició 3,90000 €

P-51 GBB1U550 m2 Placa d'alumini superior fins a 0,25 m2 , per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

140,47 €
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Sense descomposició 140,47000 €

P-52 GBB1U551 m2 Placa d'alumini superior de 0,25 m2 a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

170,97 €

Sense descomposició 170,97000 €

P-53 GBS1IG01 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posta a terra amb placa de posta a terra
500x 500 x 3 mm.

1.279,61 €

BBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM DE DIAMETRE I 703,36000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B060U320 m3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,84000 €

GGD2IG01 U Placa de connexió a terra 500x 500 x 3 mm 27,40072 €

Altres conceptes 474,58928 €

P-54 GBS2IG01 U Semàfor per a vehicles amb bàcul correponent amnb suport. Inclou instal·lació, connexions i
proves de funcionament

2.234,75 €

BBS2U090 U SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS AMB SISTEMA 199,09000 €

Altres conceptes 2.035,66000 €

P-55 GBS2IG03 U Semàfor tramvia 3/200 + triangle, amb 3 llums,amb bàcul correponent amnb suport. Inclou
instal·lació, connexions i proves de funcionament

4.329,91 €

BBS2IG03 u Semàfor de tramvia segons PPTP, amb tres llums, receptor de telecomandament d'em 355,00000 €

Altres conceptes 3.974,91000 €

P-56 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i
amb cablejat inclós.

1.599,47 €

BBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons 1.423,00000 €

Altres conceptes 176,47000 €

P-57 GD5AU116 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a la compressió

12,12 €

BD5AU160 m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,73620 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 3,37800 €
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Altres conceptes 2,00580 €

P-58 GG3A0100 U PILONA MODEL BARCELONA DE 1 M D'ALT I 10 CM DE DIAMETRE, SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ

271,08 €

Sense descomposició 271,08000 €

P-59 GG3A0120 U BANC MODEL BARCELONA DE 180X0,4 CM, SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ 930,00 €

Sense descomposició 930,00000 €

P-60 GG3A0121 M PANELLS DE METACRILAT TRANSPARENT I CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT
MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB
SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE, COL.LOCADA AMB FIXACIONS
MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PLÀNOLS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

254,00 €

Sense descomposició 254,00000 €

P-61 GR8XN001 u Retirada d'arbrat excepte palmàcies, inclos transport i nova plantacio a viver o en l'àmbit de
l'obra, segons indicacions de l'institut municipal de parcs i jardins i transport i
retransplantament d'arbrat de viver a carrer, incloses totes les feines adients per la seva
realitzacio, segons indicacions de l'institut municipal de parcs i jardins. .

356,96 €

Sense descomposició 356,96000 €

P-62 P00100001 U Parada central totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,
coberta (marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i
jasseries, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes),
instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions
elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior,
quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

245.270,10 €

Sense descomposició 245.270,10000 €

P-63 P00100002 U Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,
coberta (marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i
jasseries, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes),
instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions
elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior,
quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

410.873,97 €

Sense descomposició 410.873,97000 €
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P-64 P00300000 U Màquina expenedora de bitllets 8.847,64 €

Sense descomposició 8.847,64000 €

P-65 P00300001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat d'acord amb el Plec
de Prescripcions tècniques, amb possibilitat de comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte executiu del sistema de transport

2.842.811,92 €

Sense descomposició 2.842.811,92000 €

P-66 PPSS002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats durant l'obra 972,32 €

Sense descomposició 972,32000 €

P-67 PPSS0001 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre per seguretat i salut de l'obra 308.991,60 €

Sense descomposició 308.991,60000 €

P-68 SAPA007 U Unitat de desviament tipus DR25-CC amb via tipus Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60 70,52 €

Sense descomposició 70,52000 €

P-69 SAPA015 U Unitat de desviament de via tipus BR30CR Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60 253,91 €

Sense descomposició 253,91000 €

P-70 SVIA0001 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la
base, 12 tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55,
sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

3.758,50 €

Sense descomposició 3.758,50000 €

P-71 SVIA0003 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la
base, 12 tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55,
sorra,aglomerat i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

3.402,71 €

Sense descomposició 3.402,71000 €

P-72 SVIA0005 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la
base, 12 tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor

3.315,00 €
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mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55,
terra vegetal, gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

Sense descomposició 3.315,00000 €

P-73 XSSS0002 ML Partida alçada a justificar de sistema de SAE i de Radio 301,16 €

Sense descomposició 301,16000 €

P-74 XSSSS0000 M Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització ferroviaria. No inclosa
senyalització semafòrica de les cruïlles

417,49 €

Sense descomposició 417,49000 €

P-75 XSSSS0001 M Partida alçada a justificar de sistema de comunicacions 234,58 €

Sense descomposició 234,58000 €

Barcelona, maig 2012

Autora del projecte

Nuria Grau Zorita
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OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

ACTIVITAT TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

600,00049,77 29.862,00

2 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)

19.025,0006,27 119.286,75

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 11)

19.023,0005,85 111.284,55

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 12)

22.470,0004,51 101.339,70

5 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

111,00059,30 6.582,30

6 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 9)

320,0004,36 1.395,20

7 GR8XN001 u Retirada d'arbrat excepte palmàcies, inclos transport i nova
plantacio a viver o en l'àmbit de l'obra, segons indicacions de
l'institut municipal de parcs i jardins i transport i
retransplantament d'arbrat de viver a carrer, incloses totes les
feines adients per la seva realitzacio, segons indicacions de
l'institut municipal de parcs i jardins. . (P - 61)

83,000356,96 29.627,68

8 G21BIG01 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tanca  metàl·lica (P - 13)

550,0002,13 1.171,50

ACTIVITATTOTAL 01.01.01.01 400.549,68

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 U Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada amb
acabat de pintura ignífuga, inclosa placa base, anclatges,
tornillos, col·locació i acabats. 
 (P - 16)

760,000169,96 129.169,60

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

550,0002,47 1.358,50

3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 18)

1.100,0005,39 5.929,00

Euro



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

PRESSUPOST Pàg.:11/05/12 2Data:

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.01 136.457,10

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL ESTRUCTURES I MURS03

ACTIVITAT FONAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 22)

710,000105,87 75.167,70

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 21)

205,00083,23 17.062,15

3 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 23)

2.786.750,0001,00 2.786.750,00

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 354,00030,16 10.676,64

5 G3D11223 m Execució de micropilons sense entubació de 150 mm de
diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o
roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons,
de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm
de gruix i injecció repetitiva selectiva amb beurada de ciment
CEM I  (P - 20)

720,000143,33 103.197,60

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01 2.992.854,09

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL ESTRUCTURES I MURS03

ACTIVITAT ALÇATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 22)

7.332,000105,87 776.238,84

2 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 23)

28.778.100,0001,00 28.778.100,00

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 1.678,00030,16 50.608,48

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 25) 1.972,00034,93 68.881,96

5 GD5AU116 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs
solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió (P - 57)

710,00012,12 8.605,20

6 G222U102 U Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada amb
acabat de pintura ignífuga, inclosa placa base, anclatges,
tornillos, col·locació i acabats. 
 (P - 16)

135,000169,96 22.944,60

7 G222U152 U Bigues de formigó HP-50 pretensades en forma de T de
650x400 mm, inclòs transport, muntatge i col·locació amb mitjans
mecànics (P - 17)

930,000595,23 553.563,90

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.02 30.258.942,98

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

Euro
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SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL ESTRUCTURES I MURS03

ACTIVITAT ACABATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 28)

300,0002,49 747,00

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió
de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, totalment col·locada (P - 26)

300,00013,49 4.047,00

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 27)

9.600,0002,34 22.464,00

4 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 29)

150,00018,23 2.734,50

5 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 30)

46,0008,73 401,58

6 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 31)

300,0004,00 1.200,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.03 31.594,08

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04

ACTIVITAT MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 32)

2.028,00019,75 40.053,00

2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de
préstec, segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

6.086,00010,72 65.241,92

ACTIVITATTOTAL 01.01.04.01 105.294,92

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04

ACTIVITAT AGLOMERATS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 40)

3.200,00031,24 99.968,00

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 39)

3.200,00031,28 100.096,00

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 41) 6.400,0000,54 3.456,00

4 G9H1IG01 t Mescla bituminosa de color vermell amb composicio de
microaglomerat, betum asfaltic de penetracio i oxid de ferro,
situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i

2.046,000156,84 320.894,64
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compactacio al 98 % de l'assaig Marshall, inclos neteja previa de
calçada (P - 38)

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d
sobre ferm nou (P - 42)

3.400,0000,34 1.156,00

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m
sobre ferm nou (P - 43)

6.400,0000,40 2.560,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.04.02 528.130,64

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04

ACTIVITAT ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 34)

4.178,00017,14 71.610,92

2 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
 (P - 35)

258,720429,41 111.096,96

3 G961IG02 m Vorada final d'andana de 15x20 cm, de pedra granítica
mecanitzada i flamejada, recta i corba, inclosa excavació i base
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 33)

5.850,00056,38 329.823,00

4 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 37)

18.550,00048,13 892.811,50

5 G9F1IG04 m2 Gespa artificial completament col·locada i instal·lada amb els
sistemes de drenatge (P - 36)

4.600,000150,00 690.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.04.03 2.095.342,38

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ05

ACTIVITAT MOBILIARI URBÀ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB
ACABATS DE CARES VISTES I CANTELLS VISTOS POLIT
BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER
INOXIDABLE, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10
MM AMB BUTIRAL TRANSPARENT COL.LOCAT AMB
SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE, COL.LOCADA
AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA
DEFINIDA EN PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, T,
MUNTATGE I COL·LOCACIÓ. (P - 6)

1.120,000445,91 499.419,20

2 FQ21CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA MODEL
BARCELONA O EQUIVALENT DE 70 LITRES AMB ESCUT DE
BARCELONA I AMB XIP, FORMADA PER CUBETA
BASCULANT I EXTRAIBLE MITJANÇANT CLAU TRIANGULAR,

170,000158,48 26.941,60
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DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIDA AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN, COLOR GRIS OXIRON, CORONADA
PER TUBULAR DE 20MM I 2 MM DE GRUIX, PERFORACIONS
DE 5MM SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, SUPORT DE
TUBULAR RODÓ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX,
BASE DE LA CISTELLA DE 3 MM DE GRUX I AMB 4
PEFORACIONS PER A DESGUÀS DE 8 MM, ANCORATGE A
TERRA MITJANÇANT 6 CARTELES SOLDADES AMB
PERFORACIONS PER A 4 PERNS D'EXPANSIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL
SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 7)

3 GG3A0100 U PILONA MODEL BARCELONA DE 1 M D'ALT I 10 CM DE
DIAMETRE, SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ (P - 58)

340,000271,08 92.167,20

4 GG3A0120 U BANC MODEL BARCELONA DE 180X0,4 CM, SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ (P - 59)

40,000930,00 37.200,00

5 GG3A0121 M PANELLS DE METACRILAT TRANSPARENT I CANTELLS
VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL
CONTINU D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB SILICONA
NEUTRA I GALZES DE NEOPRE, COL.LOCADA AMB
FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA
EN PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ. (P - 60)

600,000254,00 152.400,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.05.01 808.128,00

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ06

ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORIZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 44)

5.484,0000,64 3.509,76

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
49)

230,00017,59 4.045,70

3 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura antilliscant de dos components i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
 (P - 45)

2.636,0003,78 9.964,08

4 GBA31001 M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de bicicletes de
0,25x0,25 amb pintura de dos components antilliscants i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.
 (P - 47)

471,0002,25 1.059,75

5 GBA33002 M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de vianants de 0,5x0,5
amb pintura de dos components antilliscants i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent premarcatge.
 (P - 50)

566,0003,90 2.207,40

6 GBA1U350 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment de linia de
detenció de vehicles, amb pintura antilliscant de dos components
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
 (P - 46)

447,0007,14 3.191,58

7 GBA32002 M2 Quadrícula groga de 1x1 M de faixes de 10 CM d'ample
 (P - 48)

2.633,4007,05 18.565,47
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ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01 42.543,74

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ06

ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U551 m2 Placa d'alumini superior de 0,25 m2 a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
 (P - 52)

82,000170,97 14.019,54

2 GBB1U550 m2 Placa d'alumini superior fins a 0,25 m2 , per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
 (P - 51)

32,000140,47 4.495,04

ACTIVITATTOTAL 01.01.06.02 18.514,58

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ06

ACTIVITAT SEMAFORITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBS1IG01 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm
fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posta a terra
amb placa de posta a terra 500x 500 x 3 mm.
 (P - 53)

135,0001.279,61 172.747,35

2 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus
RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb cablejat inclós. (P - 56)

2,0001.599,47 3.198,94

3 GBS2IG01 U Semàfor per a vehicles amb bàcul correponent amnb suport.
Inclou instal·lació, connexions i proves de funcionament
 (P - 54)

78,0002.234,75 174.310,50

4 GBS2IG03 U Semàfor tramvia 3/200 + triangle, amb 3 llums,amb bàcul
correponent amnb suport. Inclou instal·lació, connexions i proves
de funcionament
 (P - 55)

59,0004.329,91 255.464,69

ACTIVITATTOTAL 01.01.06.03 605.721,48

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA DE VIA07

ACTIVITAT PLATAFORMA I VIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SVIA0001 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25

1.504,0003.758,50 5.652.784,00

Euro



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

PRESSUPOST Pàg.:11/05/12 7Data:

amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra, llambordes
i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat
 (P - 70)

2 SVIA0003 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,aglomerat i
part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat
 (P - 71)

320,0003.402,71 1.088.867,20

3 SVIA0005 ML ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
 (P - 72)

717,0003.315,00 2.376.855,00

4 SAPA007 U Unitat de desviament tipus DR25-CC amb via tipus Corkelast
amb carril tipus Ri55 o Ri60
 (P - 68)

12,00070,52 846,24

5 SAPA015 U Unitat de desviament de via tipus BR30CR Corkelast amb carril
tipus Ri55 o Ri60
 (P - 69)

2,000253,91 507,82

ACTIVITATTOTAL 01.01.07.01 9.119.860,26

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA DE VIA07

ACTIVITAT ELECTRIFICACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESUB0001 ml Formació de la canalització soterrada de derivació cap a les
subestacions o parades que inclou la demolició del paviment
actual, l'excavació d'una rasa de dimensions suficients per
incloure el prisma de 12 tubs, el prisma de 12 tubulars de PVC,
així com les connexions necessàries a la xarxa principal i a la
subestació i el soterra,emt de la canalització i reposició del
paviment segons sigui necessari
 (P - 5)

600,000177,03 106.218,00

2 ESUB0000 m2 M2 d'obra civil per subestacions soterrades inclòs part
proporcional d'instal·lacions d'enllumenat, drenatge, ventilació,
detecció de foc i pou de terra
 (P - 4)

450,000888,53 399.838,50

3 ELEC0004 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
 (P - 1)

1.396,000678,66 947.409,36

4 ELEC0005 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi major a 50
M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de mènsules i
elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una
columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació entre

2.254,000581,37 1.310.407,98
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columnes de 7M. Inclòs part proporcional d'anclatge i
cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna de
12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
 (P - 2)

5 ELEC0030 U Components subestació elèctrica
 (P - 3)

2,000734.691,60 1.469.383,20

ACTIVITATTOTAL 01.01.07.02 4.233.257,04

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL PARADES08

ACTIVITAT PARADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P00100002 U Parada lateral totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
 (P - 63)

4,000410.873,97 1.643.495,88

2 P00100001 U Parada central totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
 (P - 62)

3,000245.270,10 735.810,30

3 P00300000 U Màquina expenedora de bitllets
 (P - 64)

10,0008.847,64 88.476,40

ACTIVITATTOTAL 01.01.08.01 2.467.782,58

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSSS0000 M Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles
 (P - 74)

2.536,000417,49 1.058.754,64

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.01 1.058.754,64

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT MATERIAL MÒBIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 P00300001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment
equipat d'acord amb el Plec de Prescripcions tècniques, amb
possibilitat de comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt d'eines
especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport
 (P - 65)

3,0002.842.811,92 8.528.435,76

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.02 8.528.435,76

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT SISTEMES DE COMUNICACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSSS0001 M Partida alçada a justificar de sistema de comunicacions
 (P - 75)

2.536,000234,58 594.894,88

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.03 594.894,88

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT SISTEMES DE SAE I RADIO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSS0002 ML Partida alçada a justificar de sistema de SAE i de Radio
 (P - 73)

2.536,000301,16 763.741,76

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.04 763.741,76

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS10

ACTIVITAT SERVEIX AFECTATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPSS002 PA Partida alçada a justificar de serveis afectats durant l'obra
 (P - 66)

1,000972,32 972,32

ACTIVITATTOTAL 01.01.10.01 972,32

OBRA PRESSUPOST  706-PRO-CA-512001

SUBOBRA OBRA01

CAPÍTOL ALTRES11

ACTIVITAT SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPSS0001 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre per seguretat i
salut de l'obra
 (P - 67)

1,000308.991,60 308.991,60

ACTIVITATTOTAL 01.01.11.01 308.991,60

Euro
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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/05/12 Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01  Treballs Previs 400.549,68

Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 400.549,68

Activitat 01.01.02.01  Moviments de terres 136.457,10

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 136.457,10

Activitat 01.01.03.01  Fonaments 2.992.854,09

Activitat 01.01.03.02  Alçats 30.258.942,98

Activitat 01.01.03.03  Acabats 31.594,08

Capítol 01.01.03  ESTRUCTURES I MURS 33.283.391,15

Activitat 01.01.04.01  Materials Granulars 105.294,92

Activitat 01.01.04.02  Aglomerats bituminosos 528.130,64

Activitat 01.01.04.03  Altres 2.095.342,38

Capítol 01.01.04  PAVIMENTACIÓ 2.728.767,94

Activitat 01.01.05.01  Mobiliari urbà 808.128,00

Capítol 01.01.05  URBANITZACIÓ 808.128,00

Activitat 01.01.06.01  Senyalització Horizontal 42.543,74

Activitat 01.01.06.02  Senyalització Vertical 18.514,58

Activitat 01.01.06.03  Semaforització 605.721,48

Capítol 01.01.06  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 666.779,80

Activitat 01.01.07.01  Plataforma i via 9.119.860,26

Activitat 01.01.07.02  Electrificació 4.233.257,04

Capítol 01.01.07  SUPERESTRUCTURA DE VIA 13.353.117,30

Activitat 01.01.08.01  Parades 2.467.782,58

Capítol 01.01.08  PARADES 2.467.782,58

Activitat 01.01.09.01  Senyalització Ferroviària 1.058.754,64

Activitat 01.01.09.02  Material mòbil 8.528.435,76

Activitat 01.01.09.03  Sistemes de comunicació 594.894,88

Activitat 01.01.09.04  Sistemes de SAE i Radio 763.741,76

Capítol 01.01.09  SISTEMES FERROVIARIS 10.945.827,04

Activitat 01.01.10.01  Serveix afectats 972,32

Capítol 01.01.10  SERVEIS AFECTATS 972,32

Activitat 01.01.11.01  Seguretat i salut 308.991,60

Capítol 01.01.11  ALTRES 308.991,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.100.764,51

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

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 400.549,68

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 136.457,10

Capítol 01.01.03  ESTRUCTURES I MURS 33.283.391,15

Capítol 01.01.04  PAVIMENTACIÓ 2.728.767,94

Capítol 01.01.05  URBANITZACIÓ 808.128,00

Capítol 01.01.06  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 666.779,80

Capítol 01.01.07  SUPERESTRUCTURA DE VIA 13.353.117,30

Capítol 01.01.08  PARADES 2.467.782,58

Capítol 01.01.09  SISTEMES FERROVIARIS 10.945.827,04

euros



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/05/12 Pàg.: 2

Capítol 01.01.10  SERVEIS AFECTATS 972,32

Capítol 01.01.11  ALTRES 308.991,60

Subobra 01.01  OBRA 65.100.764,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.100.764,51

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

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  OBRA 65.100.764,51

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-5120 65.100.764,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.100.764,51

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 706-PRO-CA-5120 65.100.764,51

65.100.764,51

euros
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