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Amidaments 



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1.416,979

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 5.258,800

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 1.844,300

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 328,457

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.088,522

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 3.657,125

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4.533,412

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 4.180,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements de drenatge, terra
vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i suministrament.

AMIDAMENT DIRECTE 14.632,410

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1.449,573

5 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.352,787

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES
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Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4.180,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 2.090,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.090,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.664,869

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.
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Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1.206,824

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 883,176

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.615,499

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 3.150,000

2 G214SN01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat o paredat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall amb diamant de formigó i tall d'armadures , càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

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

AMIDAMENT DIRECTE 14.820,000

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 555,800

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 85,430

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
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Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 659,800

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 832,120

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 1.260,000

2 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 5.260,500

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1.260,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 630,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 630,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 1
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 546,670

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 423,968

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 328,736

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 586,047

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1.612,322

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 633,600

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 219,208

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.393,114

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 714,258

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 8

plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2.614,149

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 3.392,424

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m d'ample incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema
d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments
de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 573,543

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 415,748

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 304,252

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 556,535

EUR
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G214SN01P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat o paredat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall amb diamant de formigó i tall d'armadures , càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

G219SN01P-2 m2 Demolició 26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G2212101P-3 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2262122P-4 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

12,43 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G228L60FP-5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G9F5SN01P-6 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

219,00 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS)

G9H3SN01P-7 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

GMPNS001P-8 u Expenedora automàtica 10.844,00 €

(DEU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

GMPNS003P-9 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el
bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment muntat i en servei.

382,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)

GMPNS004P-10 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GMPPI001P-11 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central
totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul
de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i

475.000,00 €
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senyalització general d'andanes), totalment acabat.

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS)

GMPPI004P-12 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS)

GMPUI003P-13 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim,
rejuntada amb morter.

87,20 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GMPVI002P-14 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri
55N amb perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i
drenatges, excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb
juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i estudi i
replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

2.700,00 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS)

GMPVI008P-15 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària
pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

160.000,00 €

(CENT SEIXANTA MIL EUROS)

GMPVI010P-16 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat.
Inclou transport i suministrament.

27,27 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GMPVI020P-17 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent
totes les feines necessàries per a la seva total col·locació.

93,00 €

(NORANTA-TRES EUROS)

GMPVI030P-18 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional
de betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GTEMS004P-19 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament. 1.160,00 €

(MIL  CENT SEIXANTA EUROS)
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GTGMS001P-20 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals,
transversals, equips de suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de
compensació, punts fixos, seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge.

214,26 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GTSMS001P-21 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals,
enclavaments, modificacions de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del
SAE, etc.

770,33 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GTTMS001P-22 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de
tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per
al seu muntatge.

790.000,00 €

(SET-CENTS NORANTA MIL EUROS)

SA0CHEH1P-23 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

SA0CHEH2P-24 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

SA0CHEH3P-25 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

SA0CHEH4P-26 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 G214SN01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat o paredat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall amb diamant de formigó i tall d'armadures , càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-2 G219SN01 m2 Demolició 26,76 €

Sense descomposició 26,76000 €

P-3 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,68 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-4 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

12,43 €

Altres conceptes 12,43000 €

P-5 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-6 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

219,00 €

Sense descomposició 219,00000 €

P-7 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-8 GMPNS001 u Expenedora automàtica 10.844,00 €

Sense descomposició 10.844,00000 €

P-9 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el
bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment muntat i en servei.

382,00 €

Sense descomposició 382,00000 €

P-10 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 €

Sense descomposició 9,98000 €

P-11 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central
totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul
de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 €
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Sense descomposició 475.000,00000 €

P-12 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 €

Sense descomposició 536.161,00000 €

P-13 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim,
rejuntada amb morter.

87,20 €

Sense descomposició 87,20000 €

P-14 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri
55N amb perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i
drenatges, excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb
juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i estudi i
replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

2.700,00 €

Sense descomposició 2.700,00000 €

P-15 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària
pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

160.000,00 €

Sense descomposició 160.000,00000 €

P-16 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat.
Inclou transport i suministrament.

27,27 €

Sense descomposició 27,27000 €

P-17 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent
totes les feines necessàries per a la seva total col·locació.

93,00 €

Sense descomposició 93,00000 €

P-18 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional
de betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 €

Sense descomposició 8,50000 €

P-19 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament. 1.160,00 €

Sense descomposició 1.160,00000 €

P-20 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals,
transversals, equips de suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de
compensació, punts fixos, seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge.

214,26 €
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Sense descomposició 214,26000 €

P-21 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals,
enclavaments, modificacions de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del
SAE, etc.

770,33 €

Sense descomposició 770,33000 €

P-22 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de
tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per
al seu muntatge.

790.000,00 €

Sense descomposició 790.000,00000 €

P-23 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-24 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-25 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-26 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

9,95 €

Sense descomposició 9,95000 €
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MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-1 G214SN01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat o paredat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall amb diamant de formigó i tall
d'armadures , càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 75,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 G219SN01 m2 Demolició Rend.: 1,000 26,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,030 /R x 78,44000 = 2,35320

Subtotal: 2,35320 2,35320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 2,54859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67602

P-4 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200

Subtotal: 6,97200 6,97200

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 8,61000 = 3,01350

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 4,76370 4,76370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10458

COST DIRECTE 11,84028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,43229

P-5 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,44000 = 2,52200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280

Subtotal: 6,14480 6,14480

COST DIRECTE 6,14480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45204

P-6 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part
proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització
horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

Rend.: 1,000 219,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. Rend.: 1,000 45,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 GMPNS001 u Expenedora automàtica Rend.: 1,000 10.844,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i
muntatge de luminària per enllumenat exterior amb
làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou
lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei.

Rend.: 1,000 382,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i
muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a
enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure,
des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part
proporcional de canalització i arquetes, instal·lació,
cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

Rend.: 1,000 9,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de
50 m de llarg (incloses rampes) i 4m d'ample incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema
d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra;
andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i
canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i totes les feines necesaries
per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina
de 16
metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories,
revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions
d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres,
moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes),
totalment acabat.

Rend.: 1,000 475.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-12 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals
de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample
útils, incloent distribuïdors automàtics de billets
(DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de
sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total
col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a
parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars
i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

Rend.: 1,000 536.161,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador
de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix
com a màxim, rejuntada amb morter.

Rend.: 1,000 87,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de
revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb
perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris,
formacions de desaigües i drenatges, excavació i
preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de
formigó armat amb juntes tipus JRI i barres
longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i
estudi i replanteig de via. Inclòs transport de
materials, manipulació i acopis.

Rend.: 1,000 2.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament
de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de
replanteig i piconatge de via, descàrrega,
premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb
maquinària pesada de canvis en jornada diürna o
nocturna.

Rend.: 1,000 160.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de
drenatge i part proporcional d'elements de drenatge,
terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot
completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.

Rend.: 1,000 27,27 €

______________________________________________________________________________________________________________



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-17 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural
sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

Rend.: 1,000 93,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla
bituminosa granítica incloent part proporcional de
betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1,
completament executat.

Rend.: 1,000 8,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de
Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.160,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació
completa de fonamentacions i pals, transversals,
equips de suspensió, estesa de cables, catenària,
seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions.
incloent partides d'obra civil precises per al seu
muntatge.

Rend.: 1,000 214,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions.
Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments,
modificacions de post de comandament, SAE,
cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

Rend.: 1,000 770,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa
d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció,
empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements
de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc.,
fins i tot partides d'obra civil precises per al seu
muntatge.

Rend.: 1,000 790.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament.
Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12''
en encreuament de calçada. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries.

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de
telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 9,95 €

______________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 2) 26,76 1.416,979 37.918,36

TOTAL Activitat 01.01.01 37.918,36

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 02 Moviments de terres

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 5)

6,45 5.258,800 33.919,26

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 4)

12,43 1.844,300 22.924,65

TOTAL Activitat 01.01.02 56.843,91

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 7) 45,00 328,457 14.780,57

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 6)

219,00 1.088,522 238.386,32

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 13)

87,20 3.657,125 318.901,30

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 17)

93,00 4.533,412 421.607,32

TOTAL Activitat 01.01.04 993.675,51

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de

2.700,00 4.180,000 11.286.000,00

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 14)

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 15)

160.000,00 1,000 160.000,00

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part
proporcional d'elements de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema
de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.
(P - 16)

27,27 14.632,410 399.025,82

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 17)

93,00 1.449,573 134.810,29

5 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 18)

8,50 1.352,787 11.498,69

TOTAL Activitat 01.01.05 11.991.334,80

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 12)

536.161,00 3,000 1.608.483,00

TOTAL Activitat 01.01.06 1.608.483,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 20)

214,26 4.180,000 895.606,80

EUR
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2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 21)

770,33 2.090,000 1.609.989,70

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 22)

790.000,00 2,000 1.580.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 19)

1.160,00 3,000 3.480,00

TOTAL Activitat 01.01.07 4.089.076,50

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 8) 10.844,00 6,000 65.064,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 9)

382,00 18,000 6.876,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 10)

9,98 2.090,000 20.858,20

TOTAL Activitat 01.01.08 92.798,20

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 09 Serveis Afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 25)

30,00 1.664,869 49.946,07

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 24)

120,00 1.206,824 144.818,88

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 23)

30,00 883,176 26.495,28

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 26)

9,95 1.615,499 16.074,22

TOTAL Activitat 01.01.09 237.334,45

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

EUR
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1 G219SN01 m2 Demolició (P - 2) 26,76 3.150,000 84.294,00

2 G214SN01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat o paredat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall amb
diamant de formigó i tall d'armadures , càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

75,00 48,000 3.600,00

TOTAL Activitat 01.02.01 87.894,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 02 Moviments de terres

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

2,68 14.820,000 39.717,60

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 4)

12,43 555,800 6.908,59

TOTAL Activitat 01.02.02 46.626,19

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 7) 45,00 85,430 3.844,35

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 6)

219,00 659,800 144.496,20

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 13)

87,20 832,120 72.560,86

TOTAL Activitat 01.02.04 220.901,41

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 14)

2.700,00 1.260,000 3.402.000,00

2 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 5.260,500 44.714,25

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 5

(P - 18)

TOTAL Activitat 01.02.05 3.446.714,25

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 12)

536.161,00 1,000 536.161,00

TOTAL Activitat 01.02.06 536.161,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 20)

214,26 1.260,000 269.967,60

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 21)

770,33 630,000 485.307,90

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 22)

790.000,00 1,000 790.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 19)

1.160,00 1,000 1.160,00

TOTAL Activitat 01.02.07 1.546.435,50

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

EUR
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1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 8) 10.844,00 2,000 21.688,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 9)

382,00 6,000 2.292,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 10)

9,98 630,000 6.287,40

TOTAL Activitat 01.02.08 30.267,40

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 1

Activitat 09 Serveis afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 25)

30,00 546,670 16.400,10

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 24)

120,00 423,968 50.876,16

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 23)

30,00 328,736 9.862,08

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 26)

9,95 586,047 5.831,17

TOTAL Activitat 01.02.09 82.969,51

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 2) 26,76 1.612,322 43.145,74

TOTAL Activitat 01.03.01 43.145,74

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 02 Moviments de terres

1 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 4)

12,43 633,600 7.875,65

EUR
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TOTAL Activitat 01.03.02 7.875,65

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 7) 45,00 219,208 9.864,36

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 6)

219,00 1.393,114 305.091,97

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 13)

87,20 714,258 62.283,30

TOTAL Activitat 01.03.04 377.239,63

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 14)

2.700,00 1.440,000 3.888.000,00

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 15)

160.000,00 2,000 320.000,00

3 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 17)

93,00 2.614,149 243.115,86

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 18)

8,50 3.392,424 28.835,60

TOTAL Activitat 01.03.05 4.479.951,46

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;

536.161,00 1,000 536.161,00

EUR
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quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 12)

2 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les feines
necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls
de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització
general d'andanes), totalment acabat. (P - 11)

475.000,00 1,000 475.000,00

TOTAL Activitat 01.03.06 1.011.161,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 20)

214,26 1.440,000 308.534,40

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 21)

770,33 720,000 554.637,60

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 22)

790.000,00 1,000 790.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 19)

1.160,00 2,000 2.320,00

TOTAL Activitat 01.03.07 1.655.492,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

EUR
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Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 8) 10.844,00 4,000 43.376,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 9)

382,00 12,000 4.584,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 10)

9,98 720,000 7.185,60

TOTAL Activitat 01.03.08 55.145,60

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 09 Serveis afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 25)

30,00 573,543 17.206,29

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 24)

120,00 415,748 49.889,76

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 23)

30,00 304,252 9.127,56

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 26)

9,95 556,535 5.537,52

TOTAL Activitat 01.03.09 81.761,13

(*) Branques incompletes

EUR
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Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G214SN01 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat o paredat, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall amb diamant de
formigó i tall d'armadures ,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

75,00 48,000 0,011 3.600,00

G219SN01 m2 Demolició 26,76 6.179,301 0,502 165.358,09

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

2,68 14.820,000 0,123 39.717,60

G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl
adequat de l'obra, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la
dessecació

12,43 3.033,700 0,114 37.708,89

G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 2 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 5.258,800 0,105 33.919,26

G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització
existent inclòs part
proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals
i escocells i les p.p.
d'il·lumnació, senyalització
horitzontal i vertical, tot
totalment inclòs.

219,00 3.141,436 2,106 687.974,48

G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 633,095 0,097 28.489,28

GMPNS001 u Expenedora automàtica 10.844,00 12,000 0,408 130.128,00

GMPNS003 u Subministrament de materials
possats en obra i muntatge de
luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor
de mercuri d'alta pressió,
inclou lluminària, l'equip
elèctric, el bàcul, la fixació
al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

382,00 36,000 0,049 13.752,00

GMPNS004 ml Subministrament de materials
posats en obra i muntatge de
línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic,
mitjançant quatre cables de
coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els
conductors, la part
proporcional de canalització i
arquetes, instal·lació,
cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 3.440,000 0,1010 34.331,20

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPPI001 u Formació d'estació per a via
doble i andana central de 50 m
de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB),
totalment muntats, connexionats
i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent
drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat
a la parada; xarxa de posada a
terra; andana central totalment
acabada composta per:
moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó,
rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i
canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable i
senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 1,000 1,4511 475.000,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPPI004 u Formació d'estació per a via
doble i andanes laterals de 50
m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent
distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i
provats;
quadre de baixa tensió,
totalment muntat, connexionat i
provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a
terra; andana lateral totalment
acabada composta per: moviment
de terres, fonaments, paviments
(base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes,
pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable
i senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 5,000 8,1712 2.680.805,00

GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica
escairada com a separador de
plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base
de formigó H-20 de 20 a 25 cm
de gruix com a màxim, rejuntada
amb morter.

87,20 5.203,503 1,3813 453.745,46

GMPVI002 ml Metre linial de via doble en
placa fins a nivell de
revestiment incloent carril nou
Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris,
formacions de desaigües i
drenatges, excavació i
preparació de plataforma, base
de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i
barres longitudinals, execució
de soldadura aluminotèrmica i
estudi i replanteig de via.
Inclòs transport de materials,
manipulació i acopis.

2.700,00 6.880,000 56,6014 18.576.000,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPVI008 u Subministrament i muntatge
d'aparell de desviament de
qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega,
premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb
maquinària pesada de canvis en
jornada diürna o nocturna.

160.000,00 3,000 1,4615 480.000,00

GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb
gespa, inclòs capa de drenatge
i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal,
geotextil i sistema de reg, tot
completament col·locat i
instal·lat. Inclou transport i
suministrament.

27,27 14.632,410 1,2216 399.025,82

GMPVI020 m2 Paviment de llamborda
prefabricada de pedra natural
sobre llit de sorra o morter,
incloent totes les feines
necessàries per a la seva total
col·locació.

93,00 8.597,134 2,4417 799.533,46

GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via
doble amb mescla bituminosa
granítica incloent part
proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència
ECR-1, completament executat.

8,50 10.005,711 0,2618 85.048,54

GTEMS004 u Subministrament i muntatge de
quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament.

1.160,00 6,000 0,0219 6.960,00

GTGMS001 m Línia aèria de contacte
tramviària. Instal·lació
completa de fonamentacions i
pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables,
catenària, seccionaments,
equips de compensació, punts
fixos, seccionadors, agulles,
proteccions, alimentacions.
incloent partides d'obra civil
precises per al seu muntatge.

214,26 6.880,000 4,4920 1.474.108,80

GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i
comunicacions. Instal·lació
completa d'elements de
seguretat transviària i
comunicacions amb post de
comandament, circuits de via,
senyals, enclavaments,
modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura
radioelèctrica del SAE, etc.

770,33 3.440,000 8,0721 2.649.935,20

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GTTMS001 u Subestacio de tracció.
Instal·lació completa
d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció,
empreses, transformadors,
cel·les, cablejat, elements de
seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions
auxiliars i de reserva, etc.,
fins i tot partides d'obra
civil precises per al seu
muntatge.

790.000,00 4,000 9,6322 3.160.000,00

SA0CHEH1 ml Execució de desviament de
canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

30,00 1.516,164 0,1423 45.484,92

SA0CHEH2 ml Execució de desviament de
canonada de gas de 12'' en
encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

120,00 2.046,540 0,7524 245.584,80

SA0CHEH3 ml Execució de desviament de
canonada d'aigua. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

30,00 2.785,082 0,2525 83.552,46

SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la
xarxa de telecomunicacions.
Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques
necessàries.

9,95 2.758,081 0,0826 27.442,91

TOTAL: 100,0032.817.206,18

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



��������	
�	��	����	�	
�	�������	
�����
��������	�����	����������	�	���������������
�����������	�	�	 ��	!������	����������

����������������	�
 "#�$%	 �

����������	
������ ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� &�$&�$&� 	'��(����	)�����	�	
���������� *�$+�,-*.

��������� &�$&�$&/ 	0��������	
�	������ 1.$,2*-+�

��������� &�$&�$&* 	����������� &-&&

��������� &�$&�$&2 	3�(����4���� ++*$.�1-1�

��������� &�$&�$&1 	5�)������������	
�	��� ��$++�$**2-,&

��������� &�$&�$&. 	��������� �$.&,$2,*-&&

��������� &�$&�$&� 	6�����7�������	8������#���� 2$&,+$&�.-1&

��������� &�$&�$&, 	6�����7�������	��	8������#���� +/$�+,-/&

��������� &�$&�$&+ 	5������	�8������ /*�$**2-21

������� ����� ���������
����
��� �������� �!��

��������� &�$&/$&� 	'��(����	)�����	�	
���������� ,�$,+2-&&

��������� &�$&/$&/ 	0��������	
�	������ 2.$./.-�+

��������� &�$&/$&* 	����������� &-&&

��������� &�$&/$&2 	3�(����4���� //&$+&�-2�

��������� &�$&/$&1 	5�)������������	
�	��� *$22.$��2-/1

��������� &�$&/$&. 	��������� 1*.$�.�-&&

��������� &�$&/$&� 	6�����7�������	8������#���� �$12.$2*1-1&

��������� &�$&/$&, 	6�����7�������	��	8������#���� *&$/.�-2&

��������� &�$&/$&+ 	5������	�8������ ,/$+.+-1�

������� ����" ���������#���$����#�������� %������ �!" 

��������� &�$&*$&� 	'��(����	)�����	�	
���������� 2*$�21-�2

��������� &�$&*$&/ 	0��������	
�	������ �$,�1-.1

��������� &�$&*$&* 	����������� &-&&

��������� &�$&*$&2 	3�(����4���� *��$/*+-.*

��������� &�$&*$&1 	5�)������������	
�	��� 2$2�+$+1�-2.

��������� &�$&*$&. 	��������� �$&��$�.�-&&

��������� &�$&*$&� 	6�����7�������	8������#���� �$.11$2+/-&&

��������� &�$&*$&, 	6�����7�������	��	8������#���� 11$�21-.&

��������� &�$&*$&+ 	5������	�8������ ,�$�.�-�*

������� ����� ������
����&���� ��������"!"�

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
�"�'���"� !"�

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

�������"��������� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!�)��� &�$&� 	'���	�������	���: �+$�&�$2.2-�*

!�)��� &�$&/ 	'���	��������	�����������	� 1$++�$+.+-/.

!�)��� &�$&* 	'���	���:	8���� �$���$��/-/�

()�� �� *�#++,��+���-���� �"�'���"� !"�

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
�"�'���"� !"�

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

����������()�� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�(�� &� "�����)���	�;'	'� */$,��$/&.-/&

�"�'���"� !"�

�����



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 1 - Rue Camille Flammarion

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 32.817.206,20

13 % Despeses generals SOBRE 32.817.206,20............................................................... 4.266.236,81

6 % Benefici industrial SOBRE 32.817.206,20.................................................................... 1.969.032,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 39.052.475,38

19,6 % IVA SOBRE 39.052.475,38..................................................................................... 7.654.285,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 46.706.760,55

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quaranta-sis milions set-cents sis mil set-cents seixanta euros amb cinquanta-cinc cèntims

                         Barcelona, octubre 2013

                           L´enginyer de camins
                             autor de l´estudi

                           Francesc Ripoll Batle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

Túnel Parc de l’Observatoire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1.416,979

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 5.258,800

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 1.844,300

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 328,457

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.088,522

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 3.657,125

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4.533,412

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 4.180,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements de drenatge, terra
vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i suministrament.

AMIDAMENT DIRECTE 14.632,410

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1.449,573

5 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.352,787

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4.180,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 2.090,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.090,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.664,869

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1.206,824

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 883,176

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.615,499

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 429,800

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 883,200

3 G22C623P m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp treballant a una tensió de compressió
entre 40 i 70 MPa

AMIDAMENT DIRECTE 57.331,100

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2
Activitat 03  ESTRUCTURES

1 G3K54210 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a les parets
laterals del túnel

AMIDAMENT DIRECTE 14.936,890

2 G3K54220 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la volta del túnel

AMIDAMENT DIRECTE 3.734,222

3 G3KB1110 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, col·locada a les parets laterals del túnel

AMIDAMENT DIRECTE 14.936,890

4 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel

AMIDAMENT DIRECTE 3.734,222

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

AMIDAMENTS Pàg.: 5

5 G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 2.635,275

6 G32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

AMIDAMENT DIRECTE 1.756,850

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GMPVI040 m2 Revestiment via formigó

AMIDAMENT DIRECTE 8.342,154

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI007 u Formació d'estació subterrània per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m
d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2

EUR
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Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 2
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 796,588

EUR
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2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 577,428

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 422,572

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 772,966

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1.612,322

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 633,600

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 219,208

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.393,114

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 714,258

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2.614,149

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 3.392,424

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m d'ample incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema
d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16

EUR
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metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments
de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7

EUR
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Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 573,543

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 415,748

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 304,252

EUR
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Pàg.: 1

G219SN01P-1 m2 Demolició 26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G2262122P-2 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

12,43 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G228L60FP-3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G22C623PP-4 m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp treballant a una tensió
de compressió entre 40 i 70 MPa

49,92 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G32515H3P-5 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

86,05 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G32BM688P-6 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G3K54210P-7 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a les parets laterals del túnel

24,85 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G3K54220P-8 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a la volta del túnel

25,97 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G3KB1110P-9 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a les parets laterals del túnel

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G3KB1120P-10 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9F5SN01P-11 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

219,00 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS)

G9H3SN01P-12 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

GMPNS001P-13 u Expenedora automàtica 10.844,00 €

(DEU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

GMPNS003P-14 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el
bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment muntat i en servei.

382,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)
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GMPNS004P-15 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GMPPI001P-16 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central
totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul
de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS)

GMPPI004P-17 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS)

GMPPI007P-18 u Formació d'estació subterrània per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses
rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

1.450.000,00 €

(UN MILIÓ QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS)

GMPUI003P-19 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim,
rejuntada amb morter.

87,20 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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GMPVI002P-20 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri
55N amb perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i
drenatges, excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb
juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i estudi i
replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

2.700,00 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS)

GMPVI008P-21 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària
pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

160.000,00 €

(CENT SEIXANTA MIL EUROS)

GMPVI010P-22 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat.
Inclou transport i suministrament.

27,27 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GMPVI020P-23 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent
totes les feines necessàries per a la seva total col·locació.

93,00 €

(NORANTA-TRES EUROS)

GMPVI030P-24 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional
de betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GMPVI040P-25 m2 Revestiment via formigó 49,00 €

(QUARANTA-NOU EUROS)

GTEMS004P-26 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament. 1.160,00 €

(MIL  CENT SEIXANTA EUROS)

GTGMS001P-27 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals,
transversals, equips de suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de
compensació, punts fixos, seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge.

214,26 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GTSMS001P-28 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals,
enclavaments, modificacions de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del
SAE, etc.

770,33 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GTTMS001P-29 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de
tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per
al seu muntatge.

790.000,00 €

(SET-CENTS NORANTA MIL EUROS)

SA0CHEH1P-30 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

(TRENTA EUROS)
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SA0CHEH2P-31 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

SA0CHEH3P-32 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

SA0CHEH4P-33 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 G219SN01 m2 Demolició 26,76 €

Sense descomposició 26,76000 €

P-2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

12,43 €

Altres conceptes 12,43000 €

P-3 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-4 G22C623P m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp treballant a una tensió
de compressió entre 40 i 70 MPa

49,92 €

Altres conceptes 49,92000 €

P-5 G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

86,05 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 73,27420 €

Altres conceptes 12,77580 €

P-6 G32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

3,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01318 €

Altres conceptes 3,13682 €

P-7 G3K54210 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a les parets laterals del túnel

24,85 €

B0111000 m3 Aigua 0,02664 €

Altres conceptes 24,82336 €

P-8 G3K54220 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a la volta del túnel

25,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,02886 €

Altres conceptes 25,94114 €

P-9 G3KB1110 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a les parets laterals del túnel

2,21 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5 1,65000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01620 €

Altres conceptes 0,54380 €

P-10 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel

2,44 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5 1,65000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01620 €

Altres conceptes 0,77380 €

P-11 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

219,00 €

Sense descomposició 219,00000 €

P-12 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 €
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Sense descomposició 45,00000 €

P-13 GMPNS001 u Expenedora automàtica 10.844,00 €

Sense descomposició 10.844,00000 €

P-14 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el
bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment muntat i en servei.

382,00 €

Sense descomposició 382,00000 €

P-15 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 €

Sense descomposició 9,98000 €

P-16 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central
totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul
de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 €

Sense descomposició 475.000,00000 €

P-17 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 €

Sense descomposició 536.161,00000 €

P-18 GMPPI007 u Formació d'estació subterrània per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses
rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i

1.450.000,00 €
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equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

Sense descomposició 1.450.000,00000 €

P-19 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim,
rejuntada amb morter.

87,20 €

Sense descomposició 87,20000 €

P-20 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri
55N amb perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i
drenatges, excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb
juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i estudi i
replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

2.700,00 €

Sense descomposició 2.700,00000 €

P-21 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària
pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

160.000,00 €

Sense descomposició 160.000,00000 €

P-22 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat.
Inclou transport i suministrament.

27,27 €

Sense descomposició 27,27000 €

P-23 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent
totes les feines necessàries per a la seva total col·locació.

93,00 €

Sense descomposició 93,00000 €

P-24 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional
de betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 €

Sense descomposició 8,50000 €

P-25 GMPVI040 m2 Revestiment via formigó 49,00 €

Sense descomposició 49,00000 €

P-26 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament. 1.160,00 €

Sense descomposició 1.160,00000 €

P-27 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals,
transversals, equips de suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de
compensació, punts fixos, seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge.

214,26 €

Sense descomposició 214,26000 €

P-28 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals,
enclavaments, modificacions de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del
SAE, etc.

770,33 €

Sense descomposició 770,33000 €

P-29 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de
tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per

790.000,00 €
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al seu muntatge.
Sense descomposició 790.000,00000 €

P-30 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-31 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-32 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-33 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

9,95 €

Sense descomposició 9,95000 €
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MA D'OBRA

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C170G000 h Màquina per a gunitar 21,51000 €

C1A01240 h Talp amb força de 200 kN per tallador i cap de 8 m de diàmetre 1.760,96000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,27000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B035A000 t Palet de riera de diàmetre < 10 mm 29,42000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 1,60000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

1,65000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,73000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D03JM2A1 m3 Granulat-ciment per a projectar, amb 350 kg/m3 de
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
de D, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 93,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,92000 = 17,92800

Subtotal: 17,92800 17,92800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,500 /R x 1,77000 = 0,88500

Subtotal: 0,88500 0,88500

Materials

B035A000 t Palet de riera de diàmetre < 10 mm 0,960      x 29,42000 = 28,24320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,350      x 105,75000 = 37,01250

B0817000 kg Additiu per a gunitats 6,000      x 1,60000 = 9,60000

Subtotal: 74,85570 74,85570

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17928

COST DIRECTE 93,84798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,84798

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208

Subtotal: 0,17384 0,17384

Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,100      x 1,73000 = 1,90300

Subtotal: 1,90300 1,90300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 2,07858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07858
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P-1 G219SN01 m2 Demolició Rend.: 1,000 26,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200

Subtotal: 6,97200 6,97200

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 8,61000 = 3,01350

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 4,76370 4,76370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10458

COST DIRECTE 11,84028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,43229

P-3 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,44000 = 2,52200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280

Subtotal: 6,14480 6,14480

COST DIRECTE 6,14480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45204

P-4 G22C623P m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny
compacte amb talp treballant a una tensió de
compressió entre 40 i 70 MPa

Rend.: 1,000 49,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1A01240 h Talp amb força de 200 kN per tallador i cap de 8 m de
diàmetre

0,027 /R x 1.760,96000 = 47,54592

Subtotal: 47,54592 47,54592
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COST DIRECTE 47,54592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,37730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,92322

P-5 G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 86,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000

Subtotal: 8,47000 8,47000

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,030      x 71,14000 = 73,27420

Subtotal: 73,27420 73,27420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21175

COST DIRECTE 81,95595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,09780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,05375

P-6 G32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,021 /R x 23,02000 = 0,48342

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

Subtotal: 0,89222 0,89222

Materials

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,07858 = 2,07858

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0122      x 1,08000 = 0,01318

Subtotal: 2,09176 2,09176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01338

COST DIRECTE 2,99736
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14723

P-7 G3K54210 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència
a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a les parets
laterals del túnel

Rend.: 1,000 24,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000
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A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

Subtotal: 5,84200 5,84200

Maquinària

C170G000 h Màquina per a gunitar 0,090 /R x 21,51000 = 1,93590

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,090 /R x 2,93000 = 0,26370

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,090 /R x 15,27000 = 1,37430

Subtotal: 3,57390 3,57390

Materials

D03JM2A1 m3 Granulat-ciment per a projectar, amb 350 kg/m3 de
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
de D, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,150      x 93,84798 = 14,07720

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,11000 = 0,02664

Subtotal: 14,10384 14,10384

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14605

COST DIRECTE 23,66579
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,84908

P-8 G3K54220 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència
a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la volta del
túnel

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 5,84200 5,84200

Maquinària

C170G000 h Màquina per a gunitar 0,095 /R x 21,51000 = 2,04345

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,095 /R x 2,93000 = 0,27835

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,090 /R x 15,27000 = 1,37430

Subtotal: 3,69610 3,69610

Materials

D03JM2A1 m3 Granulat-ciment per a projectar, amb 350 kg/m3 de
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
de D, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,160      x 93,84798 = 15,01568

B0111000 m3 Aigua 0,026      x 1,11000 = 0,02886

Subtotal: 15,04454 15,04454

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14605

COST DIRECTE 24,72869
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96512
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P-9 G3KB1110 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, col·locada a les parets
laterals del túnel

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 1,65000 = 1,65000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,015      x 1,08000 = 0,01620

Subtotal: 1,66620 1,66620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00652

COST DIRECTE 2,10732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21268

P-10 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 20,44000 = 0,30660

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 23,02000 = 0,34530

Subtotal: 0,65190 0,65190

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 1,65000 = 1,65000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,015      x 1,08000 = 0,01620

Subtotal: 1,66620 1,66620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00978

COST DIRECTE 2,32788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44427

P-11 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part
proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització
horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

Rend.: 1,000 219,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. Rend.: 1,000 45,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-13 GMPNS001 u Expenedora automàtica Rend.: 1,000 10.844,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i
muntatge de luminària per enllumenat exterior amb
làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou
lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei.

Rend.: 1,000 382,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i
muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a
enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure,
des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part
proporcional de canalització i arquetes, instal·lació,
cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

Rend.: 1,000 9,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de
50 m de llarg (incloses rampes) i 4m d'ample incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema
d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra;
andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i
canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i totes les feines necesaries
per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina
de 16
metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories,
revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions
d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres,
moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes),
totalment acabat.

Rend.: 1,000 475.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals
de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample
útils, incloent distribuïdors automàtics de billets
(DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de
sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total
col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a
parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars
i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i

Rend.: 1,000 536.161,00 €
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equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 GMPPI007 u Formació d'estació subterrània per a via doble i
andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics
de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de
sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total
col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a
parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars
i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

Rend.: 1,000 1.450.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador
de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix
com a màxim, rejuntada amb morter.

Rend.: 1,000 87,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de
revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb
perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris,
formacions de desaigües i drenatges, excavació i
preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de
formigó armat amb juntes tipus JRI i barres
longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i
estudi i replanteig de via. Inclòs transport de
materials, manipulació i acopis.

Rend.: 1,000 2.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament
de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de
replanteig i piconatge de via, descàrrega,
premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb
maquinària pesada de canvis en jornada diürna o
nocturna.

Rend.: 1,000 160.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-22 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de
drenatge i part proporcional d'elements de drenatge,
terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot
completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.

Rend.: 1,000 27,27 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural
sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

Rend.: 1,000 93,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla
bituminosa granítica incloent part proporcional de
betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1,
completament executat.

Rend.: 1,000 8,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 GMPVI040 m2 Revestiment via formigó Rend.: 1,000 49,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de
Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.160,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació
completa de fonamentacions i pals, transversals,
equips de suspensió, estesa de cables, catenària,
seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions.
incloent partides d'obra civil precises per al seu
muntatge.

Rend.: 1,000 214,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions.
Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments,
modificacions de post de comandament, SAE,
cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

Rend.: 1,000 770,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-29 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa
d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció,
empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements
de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc.,
fins i tot partides d'obra civil precises per al seu
muntatge.

Rend.: 1,000 790.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament.
Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-31 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12''
en encreuament de calçada. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries.

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-32 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de
telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 9,95 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 1) 26,76 1.416,979 37.918,36

TOTAL Activitat 01.01.01 37.918,36

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 02 Moviments de terres

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 3)

6,45 5.258,800 33.919,26

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 2)

12,43 1.844,300 22.924,65

TOTAL Activitat 01.01.02 56.843,91

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 12) 45,00 328,457 14.780,57

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 11)

219,00 1.088,522 238.386,32

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 19)

87,20 3.657,125 318.901,30

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 23)

93,00 4.533,412 421.607,32

TOTAL Activitat 01.01.04 993.675,51

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de

2.700,00 4.180,000 11.286.000,00

EUR
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soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 20)

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 21)

160.000,00 1,000 160.000,00

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part
proporcional d'elements de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema
de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.
(P - 22)

27,27 14.632,410 399.025,82

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 23)

93,00 1.449,573 134.810,29

5 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 24)

8,50 1.352,787 11.498,69

TOTAL Activitat 01.01.05 11.991.334,80

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 17)

536.161,00 3,000 1.608.483,00

TOTAL Activitat 01.01.06 1.608.483,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 27)

214,26 4.180,000 895.606,80

EUR
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2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 28)

770,33 2.090,000 1.609.989,70

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 29)

790.000,00 2,000 1.580.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 26)

1.160,00 3,000 3.480,00

TOTAL Activitat 01.01.07 4.089.076,50

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 13) 10.844,00 6,000 65.064,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 14)

382,00 18,000 6.876,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 15)

9,98 2.090,000 20.858,20

TOTAL Activitat 01.01.08 92.798,20

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 09 Serveis Afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 32)

30,00 1.664,869 49.946,07

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 31)

120,00 1.206,824 144.818,88

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 30)

30,00 883,176 26.495,28

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 33)

9,95 1.615,499 16.074,22

TOTAL Activitat 01.01.09 237.334,45

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 02 Moviments de terres

EUR
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1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 3)

6,45 429,800 2.772,21

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 2)

12,43 883,200 10.978,18

3 G22C623P m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp
treballant a una tensió de compressió entre 40 i 70 MPa (P - 4)

49,92 57.331,100 2.861.968,51

TOTAL Activitat 01.02.02 2.875.718,90

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 03 Estructures

1 G3K54210 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i
10 cm de gruix, col·locat a les parets laterals del túnel (P - 7)

24,85 14.936,890 371.181,72

2 G3K54220 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i
10 cm de gruix, col·locat a la volta del túnel (P - 8)

25,97 3.734,222 96.977,75

3 G3KB1110 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a les
parets laterals del túnel (P - 9)

2,21 14.936,890 33.010,53

4 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la
volta del túnel (P - 10)

2,44 3.734,222 9.111,50

5 G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 5)

86,05 2.635,275 226.765,41

6 G32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller (P - 6)

3,15 1.756,850 5.534,08

TOTAL Activitat 01.02.03 742.580,99

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 20)

2.700,00 2.000,000 5.400.000,00

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 21)

160.000,00 1,000 160.000,00

EUR
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3 GMPVI040 m2 Revestiment via formigó (P - 25) 49,00 8.342,154 408.765,55

TOTAL Activitat 01.02.05 5.968.765,55

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI007 u Formació d'estació subterrània per a via doble i andanes laterals de 50
m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 18)

1.450.000,00 1,000 1.450.000,00

TOTAL Activitat 01.02.06 1.450.000,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 27)

214,26 2.000,000 428.520,00

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 28)

770,33 1.000,000 770.330,00

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 29)

790.000,00 1,000 790.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 26)

1.160,00 1,000 1.160,00

TOTAL Activitat 01.02.07 1.990.010,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

EUR
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1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 13) 10.844,00 2,000 21.688,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 14)

382,00 43,000 16.426,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 15)

9,98 1.000,000 9.980,00

TOTAL Activitat 01.02.08 48.094,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 2

Activitat 09 Serveis afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 32)

30,00 796,588 23.897,64

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 31)

120,00 577,428 69.291,36

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 30)

30,00 422,572 12.677,16

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 33)

9,95 772,966 7.691,01

TOTAL Activitat 01.02.09 113.557,17

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 1) 26,76 1.612,322 43.145,74

TOTAL Activitat 01.03.01 43.145,74

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 02 Moviments de terres

1 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 2)

12,43 633,600 7.875,65

EUR
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TOTAL Activitat 01.03.02 7.875,65

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 12) 45,00 219,208 9.864,36

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 11)

219,00 1.393,114 305.091,97

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 19)

87,20 714,258 62.283,30

TOTAL Activitat 01.03.04 377.239,63

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 20)

2.700,00 1.440,000 3.888.000,00

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 21)

160.000,00 2,000 320.000,00

3 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 23)

93,00 2.614,149 243.115,86

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 24)

8,50 3.392,424 28.835,60

TOTAL Activitat 01.03.05 4.479.951,46

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;

536.161,00 1,000 536.161,00

EUR
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quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 17)

2 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les feines
necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls
de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització
general d'andanes), totalment acabat. (P - 16)

475.000,00 1,000 475.000,00

TOTAL Activitat 01.03.06 1.011.161,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 27)

214,26 1.440,000 308.534,40

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 28)

770,33 720,000 554.637,60

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 29)

790.000,00 1,000 790.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 26)

1.160,00 2,000 2.320,00

TOTAL Activitat 01.03.07 1.655.492,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

PRESSUPOST * Pàg.: 9

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 13) 10.844,00 4,000 43.376,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 14)

382,00 12,000 4.584,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 15)

9,98 720,000 7.185,60

TOTAL Activitat 01.03.08 55.145,60

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 09 Serveis afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 32)

30,00 573,543 17.206,29

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 31)

120,00 415,748 49.889,76

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 30)

30,00 304,252 9.127,56

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 33)

9,95 556,535 5.537,52

TOTAL Activitat 01.03.09 81.761,13

(*) Branques incompletes

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de partides 



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G219SN01 m2 Demolició 26,76 3.029,301 0,201 81.064,09

G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl
adequat de l'obra, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la
dessecació

12,43 3.361,100 0,102 41.778,47

G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 2 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 5.688,600 0,093 36.691,47

G22C623P m3 Excavació de túnel de 60 m2 de
secció, en terreny compacte amb
talp treballant a una tensió de
compressió entre 40 i 70 MPa

49,92 57.331,100 7,154 2.861.968,51

G32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció
HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

86,05 2.635,275 0,575 226.765,41

G32BM688 m2 Armadura per a murs de
contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

3,15 1.756,850 0,016 5.534,08

G3K54210 m2 Formigó projectat en sec, de 25
N/mm2 de resistència a
compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a les parets laterals
del túnel

24,85 14.936,890 0,937 371.181,72

G3K54220 m2 Formigó projectat en sec, de 25
N/mm2 de resistència a
compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a la volta del túnel

25,97 3.734,222 0,248 96.977,75

G3KB1110 m2 Armadura amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, col·locada a les parets
laterals del túnel

2,21 14.936,890 0,089 33.010,53

G3KB1120 m2 Armadura amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, col·locada a la volta
del túnel

2,44 3.734,222 0,0210 9.111,50

G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització
existent inclòs part
proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals
i escocells i les p.p.
d'il·lumnació, senyalització
horitzontal i vertical, tot
totalment inclòs.

219,00 2.481,636 1,3611 543.478,28

G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 547,665 0,0612 24.644,93

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPNS001 u Expenedora automàtica 10.844,00 12,000 0,3313 130.128,00

GMPNS003 u Subministrament de materials
possats en obra i muntatge de
luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor
de mercuri d'alta pressió,
inclou lluminària, l'equip
elèctric, el bàcul, la fixació
al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

382,00 73,000 0,0714 27.886,00

GMPNS004 ml Subministrament de materials
posats en obra i muntatge de
línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic,
mitjançant quatre cables de
coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els
conductors, la part
proporcional de canalització i
arquetes, instal·lació,
cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 3.810,000 0,1015 38.023,80

GMPPI001 u Formació d'estació per a via
doble i andana central de 50 m
de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB),
totalment muntats, connexionats
i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent
drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat
a la parada; xarxa de posada a
terra; andana central totalment
acabada composta per:
moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó,
rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i
canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable i
senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 1,000 1,1916 475.000,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPPI004 u Formació d'estació per a via
doble i andanes laterals de 50
m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent
distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i
provats;
quadre de baixa tensió,
totalment muntat, connexionat i
provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a
terra; andana lateral totalment
acabada composta per: moviment
de terres, fonaments, paviments
(base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes,
pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable
i senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 4,000 5,3617 2.144.644,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPPI007 u Formació d'estació subterrània
per a via doble i andanes
laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m
d'ample útils, incloent
distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i
provats;
quadre de baixa tensió,
totalment muntat, connexionat i
provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a
terra; andana lateral totalment
acabada composta per: moviment
de terres, fonaments, paviments
(base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes,
pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable
i senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

1.450.000,00 1,000 3,6218 1.450.000,00

GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica
escairada com a separador de
plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base
de formigó H-20 de 20 a 25 cm
de gruix com a màxim, rejuntada
amb morter.

87,20 4.371,383 0,9519 381.184,60

GMPVI002 ml Metre linial de via doble en
placa fins a nivell de
revestiment incloent carril nou
Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris,
formacions de desaigües i
drenatges, excavació i
preparació de plataforma, base
de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i
barres longitudinals, execució
de soldadura aluminotèrmica i
estudi i replanteig de via.
Inclòs transport de materials,
manipulació i acopis.

2.700,00 7.620,000 51,4220 20.574.000,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPVI008 u Subministrament i muntatge
d'aparell de desviament de
qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega,
premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb
maquinària pesada de canvis en
jornada diürna o nocturna.

160.000,00 4,000 1,6021 640.000,00

GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb
gespa, inclòs capa de drenatge
i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal,
geotextil i sistema de reg, tot
completament col·locat i
instal·lat. Inclou transport i
suministrament.

27,27 14.632,410 1,0022 399.025,82

GMPVI020 m2 Paviment de llamborda
prefabricada de pedra natural
sobre llit de sorra o morter,
incloent totes les feines
necessàries per a la seva total
col·locació.

93,00 8.597,134 2,0023 799.533,46

GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via
doble amb mescla bituminosa
granítica incloent part
proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència
ECR-1, completament executat.

8,50 4.745,211 0,1024 40.334,29

GMPVI040 m2 Revestiment via formigó 49,00 8.342,154 1,0225 408.765,55

GTEMS004 u Subministrament i muntatge de
quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament.

1.160,00 6,000 0,0226 6.960,00

GTGMS001 m Línia aèria de contacte
tramviària. Instal·lació
completa de fonamentacions i
pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables,
catenària, seccionaments,
equips de compensació, punts
fixos, seccionadors, agulles,
proteccions, alimentacions.
incloent partides d'obra civil
precises per al seu muntatge.

214,26 7.620,000 4,0827 1.632.661,20

GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i
comunicacions. Instal·lació
completa d'elements de
seguretat transviària i
comunicacions amb post de
comandament, circuits de via,
senyals, enclavaments,
modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura
radioelèctrica del SAE, etc.

770,33 3.810,000 7,3428 2.934.957,30

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GTTMS001 u Subestacio de tracció.
Instal·lació completa
d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció,
empreses, transformadors,
cel·les, cablejat, elements de
seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions
auxiliars i de reserva, etc.,
fins i tot partides d'obra
civil precises per al seu
muntatge.

790.000,00 4,000 7,9029 3.160.000,00

SA0CHEH1 ml Execució de desviament de
canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

30,00 1.610,000 0,1230 48.300,00

SA0CHEH2 ml Execució de desviament de
canonada de gas de 12'' en
encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

120,00 2.200,000 0,6631 264.000,00

SA0CHEH3 ml Execució de desviament de
canonada d'aigua. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

30,00 3.035,000 0,2332 91.050,00

SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la
xarxa de telecomunicacions.
Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques
necessàries.

9,95 2.945,000 0,0733 29.302,75

TOTAL: 100,0040.007.963,51

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 
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Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 2 - Túnel Parc Observatoire

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 40.007.963,55

13 % Despeses generals SOBRE 40.007.963,55............................................................... 5.201.035,26

6 % Benefici industrial SOBRE 40.007.963,55.................................................................... 2.400.477,81

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 47.609.476,62

19,6 % IVA SOBRE 47.609.476,62..................................................................................... 9.331.457,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 56.940.934,04

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-sis milions nou-cents quaranta mil nou-cents trenta-quatre euros amb quatre
cèntims

                         Barcelona, octubre 2013

                           L´enginyer de camins
                             autor de l´estudi

                           Francesc Ripoll Batle
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Amidaments 



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1.416,979

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 5.258,800

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 1.844,300

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 328,457

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.088,522

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 3.657,125

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4.533,412

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 4.180,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements de drenatge, terra
vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i suministrament.

AMIDAMENT DIRECTE 14.632,410

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1.449,573

5 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.352,787

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4.180,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 2.090,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.090,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 01  TRAM INICIAL COMÚ
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.664,869

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1.206,824

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 883,176

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.615,499

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 215,380

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.069,200

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 1.433,900

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 78,210

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 256,328

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1.344,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 2.380,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements de drenatge, terra
vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i suministrament.

AMIDAMENT DIRECTE 5.611,235

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.920,750

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2.380,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1.190,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.190,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 02  TRAM INTERMIG ALTERNATIVA 3
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.033,810

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 800,275

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 621,775

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1.106,700

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219SN01 m2 Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1.612,322

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 633,600

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 04  URBANITZACIÓ

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa.

AMIDAMENT DIRECTE 219,208

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot, guals i escocells i
les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.393,114

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 714,258

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 05  SUPERESTRUCTURA DE VIA

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges, excavació i preparació de
plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb maquinària pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2.614,149

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

AMIDAMENT DIRECTE 3.392,424

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 06  ESTACIONS

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils,
incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o
morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a parada
central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m d'ample incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema
d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16

EUR
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metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments
de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 07  INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos, seccionadors,
agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1.440,000

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat transviària i
comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció, empreses,
transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per al seu muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7
Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 08  INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat exterior amb làmpada de
vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a enllumenat
públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al llarg de la línia.
Inclou els conductors, la part proporcional de canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

Obra 01 PRESSUPOST EXT T7

EUR
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Capítol 03  TRAM COMÚ FINAL
Activitat 09  SERVEIS AFECTATS

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 573,543

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa excavació i reblert de
rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 415,748

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 304,252

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de rasa, i resta de tasques
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 556,535

EUR
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G219SN01P-1 m2 Demolició 26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G2212101P-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2262122P-3 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

12,43 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G228L60FP-4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G9F5SN01P-5 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

219,00 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS)

G9H3SN01P-6 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

GMPNS001P-7 u Expenedora automàtica 10.844,00 €

(DEU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

GMPNS003P-8 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el
bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment muntat i en servei.

382,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)

GMPNS004P-9 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GMPPI001P-10 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central
totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul
de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS)
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GMPPI004P-11 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS)

GMPUI003P-12 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim,
rejuntada amb morter.

87,20 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GMPVI002P-13 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri
55N amb perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i
drenatges, excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb
juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i estudi i
replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

2.700,00 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS)

GMPVI008P-14 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària
pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

160.000,00 €

(CENT SEIXANTA MIL EUROS)

GMPVI010P-15 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat.
Inclou transport i suministrament.

27,27 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GMPVI020P-16 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent
totes les feines necessàries per a la seva total col·locació.

93,00 €

(NORANTA-TRES EUROS)

GMPVI030P-17 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional
de betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GTEMS004P-18 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament. 1.160,00 €

(MIL  CENT SEIXANTA EUROS)

GTGMS001P-19 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals,
transversals, equips de suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de
compensació, punts fixos, seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge.

214,26 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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GTSMS001P-20 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals,
enclavaments, modificacions de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del
SAE, etc.

770,33 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GTTMS001P-21 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de
tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per
al seu muntatge.

790.000,00 €

(SET-CENTS NORANTA MIL EUROS)

SA0CHEH1P-22 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

SA0CHEH2P-23 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

SA0CHEH3P-24 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

SA0CHEH4P-25 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 G219SN01 m2 Demolició 26,76 €

Sense descomposició 26,76000 €

P-2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,68 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-3 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

12,43 €

Altres conceptes 12,43000 €

P-4 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-5 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

219,00 €

Sense descomposició 219,00000 €

P-6 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-7 GMPNS001 u Expenedora automàtica 10.844,00 €

Sense descomposició 10.844,00000 €

P-8 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el
bàcul, la fixació al pal i cablatge. Totalment muntat i en servei.

382,00 €

Sense descomposició 382,00000 €

P-9 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 €

Sense descomposició 9,98000 €

P-10 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i
provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana central
totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul
de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 €

Sense descomposició 475.000,00000 €

P-11 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment muntats,
connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a
la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra; andana lateral
totalment acabada composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de

536.161,00 €
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formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra artificial
sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura, coberta, tancament i
divisories, revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

Sense descomposició 536.161,00000 €

P-12 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix com a màxim,
rejuntada amb morter.

87,20 €

Sense descomposició 87,20000 €

P-13 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent carril nou Phoenix Ri
55N amb perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i
drenatges, excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó armat amb
juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i estudi i
replanteig de via. Inclòs transport de materials, manipulació i acopis.

2.700,00 €

Sense descomposició 2.700,00000 €

P-14 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i piconatge de via, descàrrega, premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària
pesada de canvis en jornada diürna o nocturna.

160.000,00 €

Sense descomposició 160.000,00000 €

P-15 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot completament col·locat i instal·lat.
Inclou transport i suministrament.

27,27 €

Sense descomposició 27,27000 €

P-16 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra o morter, incloent
totes les feines necessàries per a la seva total col·locació.

93,00 €

Sense descomposició 93,00000 €

P-17 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica incloent part proporcional
de betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1, completament executat.

8,50 €

Sense descomposició 8,50000 €

P-18 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió, connectat i en funcionament. 1.160,00 €

Sense descomposició 1.160,00000 €

P-19 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de fonamentacions i pals,
transversals, equips de suspensió, estesa de cables, catenària, seccionaments, equips de
compensació, punts fixos, seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge.

214,26 €

Sense descomposició 214,26000 €

P-20 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de comandament, circuits de via, senyals,
enclavaments, modificacions de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del
SAE, etc.

770,33 €

Sense descomposició 770,33000 €
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P-21 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a subestacions de
tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements de seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides d'obra civil precises per
al seu muntatge.

790.000,00 €

Sense descomposició 790.000,00000 €

P-22 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-23 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-24 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i resta de tasques necessàries.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-25 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

9,95 €

Sense descomposició 9,95000 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació d'elements 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €
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Alternativa 3 - Rue Piver

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-1 G219SN01 m2 Demolició Rend.: 1,000 26,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,030 /R x 78,44000 = 2,35320

Subtotal: 2,35320 2,35320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 2,54859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67602

P-3 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,92000 = 6,97200

Subtotal: 6,97200 6,97200

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 8,61000 = 3,01350

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 4,76370 4,76370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10458

COST DIRECTE 11,84028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,43229

P-4 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,44000 = 2,52200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280

Subtotal: 6,14480 6,14480
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,14480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45204

P-5 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part
proporcional de voreres, vorades, rigoles, panot,
guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació, senyalització
horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.

Rend.: 1,000 219,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. Rend.: 1,000 45,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 GMPNS001 u Expenedora automàtica Rend.: 1,000 10.844,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i
muntatge de luminària per enllumenat exterior amb
làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, inclou
lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei.

Rend.: 1,000 382,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i
muntatge de línia de distribució en baixa tensió per a
enllumenat públic, mitjançant quatre cables de coure,
des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part
proporcional de canalització i arquetes, instal·lació,
cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

Rend.: 1,000 9,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de
50 m de llarg (incloses rampes) i 4m d'ample incloent
distribuïdors automàtics de billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema
d'enllumenat a la parada; xarxa de posada a terra;
andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons, canaletes, pericons i
canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica i totes les feines necesaries
per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina
de 16
metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories,
revestiments de pilars i jàsseres, instal·lacions
d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres,
moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes),
totalment acabat.

Rend.: 1,000 475.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-11 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals
de 50 m de llarg (incloses rampes) i 3,00 m d'ample
útils, incloent distribuïdors automàtics de billets
(DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra artificial sobre llit de
sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total
col·locació; mòdul de marquesina de 16 metres, per a
parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars
i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i
equipaments (papereres, moduls de 8 seients,
registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat.

Rend.: 1,000 536.161,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador
de plataforma tramviària, segons plànols, col·locada
sobre base de formigó H-20 de 20 a 25 cm de gruix
com a màxim, rejuntada amb morter.

Rend.: 1,000 87,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de
revestiment incloent carril nou Phoenix Ri 55N amb
perfils elastomèrics, inclòses subjeccions i accessoris,
formacions de desaigües i drenatges, excavació i
preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de
formigó armat amb juntes tipus JRI i barres
longitudinals, execució de soldadura aluminotèrmica i
estudi i replanteig de via. Inclòs transport de
materials, manipulació i acopis.

Rend.: 1,000 2.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament
de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de
replanteig i piconatge de via, descàrrega,
premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb
maquinària pesada de canvis en jornada diürna o
nocturna.

Rend.: 1,000 160.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de
drenatge i part proporcional d'elements de drenatge,
terra vegetal, geotextil i sistema de reg, tot
completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.

Rend.: 1,000 27,27 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-16 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural
sobre llit de sorra o morter, incloent totes les feines
necessàries per a la seva total col·locació.

Rend.: 1,000 93,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla
bituminosa granítica incloent part proporcional de
betum 60/70 per a mescla i reg d'adherència ECR-1,
completament executat.

Rend.: 1,000 8,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de
Baixa Tensió, connectat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.160,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació
completa de fonamentacions i pals, transversals,
equips de suspensió, estesa de cables, catenària,
seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions.
incloent partides d'obra civil precises per al seu
muntatge.

Rend.: 1,000 214,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions.
Instal·lació completa d'elements de seguretat
transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments,
modificacions de post de comandament, SAE,
cobertura radioelèctrica del SAE, etc.

Rend.: 1,000 770,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa
d'aparellatge elèctric per a subestacions de tracció,
empreses, transformadors, cel·les, cablejat, elements
de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc.,
fins i tot partides d'obra civil precises per al seu
muntatge.

Rend.: 1,000 790.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament.
Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12''
en encreuament de calçada. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries.

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de
telecomunicacions. Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques necessàries.

Rend.: 1,000 9,95 €

______________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 1) 26,76 1.416,979 37.918,36

TOTAL Activitat 01.01.01 37.918,36

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 02 Moviments de terres

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 4)

6,45 5.258,800 33.919,26

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 3)

12,43 1.844,300 22.924,65

TOTAL Activitat 01.01.02 56.843,91

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 6) 45,00 328,457 14.780,57

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 5)

219,00 1.088,522 238.386,32

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 12)

87,20 3.657,125 318.901,30

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 16)

93,00 4.533,412 421.607,32

TOTAL Activitat 01.01.04 993.675,51

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de

2.700,00 4.180,000 11.286.000,00

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 13)

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 14)

160.000,00 1,000 160.000,00

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part
proporcional d'elements de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema
de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.
(P - 15)

27,27 14.632,410 399.025,82

4 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 16)

93,00 1.449,573 134.810,29

5 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 17)

8,50 1.352,787 11.498,69

TOTAL Activitat 01.01.05 11.991.334,80

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 11)

536.161,00 3,000 1.608.483,00

TOTAL Activitat 01.01.06 1.608.483,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 19)

214,26 4.180,000 895.606,80

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 3

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 20)

770,33 2.090,000 1.609.989,70

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 21)

790.000,00 2,000 1.580.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 18)

1.160,00 3,000 3.480,00

TOTAL Activitat 01.01.07 4.089.076,50

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 7) 10.844,00 6,000 65.064,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 8)

382,00 18,000 6.876,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 9)

9,98 2.090,000 20.858,20

TOTAL Activitat 01.01.08 92.798,20

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 01 Tram inicial comú

Activitat 09 Serveis Afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 24)

30,00 1.664,869 49.946,07

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 23)

120,00 1.206,824 144.818,88

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 22)

30,00 883,176 26.495,28

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 25)

9,95 1.615,499 16.074,22

TOTAL Activitat 01.01.09 237.334,45

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST * Pàg.: 4

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 1) 26,76 215,380 5.763,57

TOTAL Activitat 01.02.01 5.763,57

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 02 Moviments de terres

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

2,68 2.069,200 5.545,46

2 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 3)

12,43 1.433,900 17.823,38

TOTAL Activitat 01.02.02 23.368,84

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 6) 45,00 78,210 3.519,45

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 5)

219,00 256,328 56.135,83

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 12)

87,20 1.344,000 117.196,80

TOTAL Activitat 01.02.04 176.852,08

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 13)

2.700,00 2.380,000 6.426.000,00

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 14)

160.000,00 1,000 160.000,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST * Pàg.: 5

3 GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb gespa, inclòs capa de drenatge i part
proporcional d'elements de drenatge, terra vegetal, geotextil i sistema
de reg, tot completament col·locat i instal·lat. Inclou transport i
suministrament.
(P - 15)

27,27 5.611,235 153.018,38

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 17)

8,50 2.920,750 24.826,38

TOTAL Activitat 01.02.05 6.763.844,76

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 11)

536.161,00 2,000 1.072.322,00

TOTAL Activitat 01.02.06 1.072.322,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 19)

214,26 2.380,000 509.938,80

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 20)

770,33 1.190,000 916.692,70

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 21)

790.000,00 1,000 790.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 18)

1.160,00 1,000 1.160,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST * Pàg.: 6

TOTAL Activitat 01.02.07 2.217.791,50

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 7) 10.844,00 4,000 43.376,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 8)

382,00 12,000 4.584,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 9)

9,98 1.190,000 11.876,20

TOTAL Activitat 01.02.08 59.836,20

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 02 Tram intermig alternativa 3

Activitat 09 Serveis afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 24)

30,00 1.033,810 31.014,30

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 23)

120,00 800,275 96.033,00

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 22)

30,00 621,775 18.653,25

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 25)

9,95 1.106,700 11.011,67

TOTAL Activitat 01.02.09 156.712,22

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 01 Treballs previs i demolicions

1 G219SN01 m2 Demolició (P - 1) 26,76 1.612,322 43.145,74

TOTAL Activitat 01.03.01 43.145,74

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 02 Moviments de terres

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST * Pàg.: 7

1 G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P - 3)

12,43 633,600 7.875,65

TOTAL Activitat 01.03.02 7.875,65

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 04 Urbanització

1 G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. (P - 6) 45,00 219,208 9.864,36

2 G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització existent inclòs part proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals i escocells i les p.p. d'il·lumnació,
senyalització horitzontal i vertical, tot totalment inclòs.
(P - 5)

219,00 1.393,114 305.091,97

3 GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica escairada com a separador de plataforma
tramviària, segons plànols, col·locada sobre base de formigó H-20 de
20 a 25 cm de gruix com a màxim, rejuntada amb morter.
(P - 12)

87,20 714,258 62.283,30

TOTAL Activitat 01.03.04 377.239,63

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 05 Superestructura de via

1 GMPVI002 ml Metre linial de via doble en placa fins a nivell de revestiment incloent
carril nou Phoenix Ri 55N amb perfils elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris, formacions de desaigües i drenatges,
excavació i preparació de plataforma, base de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i barres longitudinals, execució de
soldadura aluminotèrmica i estudi i replanteig de via. Inclòs transport
de materials, manipulació i acopis.
(P - 13)

2.700,00 1.440,000 3.888.000,00

2 GMPVI008 u Subministrament i muntatge d'aparell de desviament de qualsevol
tipus, inclòs part proporcional de replanteig i piconatge de via,
descàrrega, premuntatge en explanació, col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast necessari, bateig amb maquinària pesada
de canvis en jornada diürna o nocturna.
(P - 14)

160.000,00 2,000 320.000,00

3 GMPVI020 m2 Paviment de llamborda prefabricada de pedra natural sobre llit de sorra
o morter, incloent totes les feines necessàries per a la seva total
col·locació.
(P - 16)

93,00 2.614,149 243.115,86

4 GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via doble amb mescla bituminosa granítica
incloent part proporcional de betum 60/70 per a mescla i reg
d'adherència ECR-1, completament executat.
(P - 17)

8,50 3.392,424 28.835,60

TOTAL Activitat 01.03.05 4.479.951,46

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST * Pàg.: 8

Activitat 06 Estacions

1 GMPPI004 u Formació d'estació per a via doble i andanes laterals de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 3,00 m d'ample útils, incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats;
quadre de baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat,
incloent drets d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a terra; andana lateral totalment acabada
composta per: moviment de terres, fonaments, paviments (base de
formigó, rigoles, plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de
10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i
totes les feines necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de
marquesina de 16 metres, per a parada central compost per:
fonaments, estructura, coberta, tancament i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres, instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable
i senyalització general d'andanes), totalment acabat. (P - 11)

536.161,00 1,000 536.161,00

2 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les feines
necesaries per a la seva total col·locació; mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central compost per: fonaments, estructura,
coberta, tancament i divisories, revestiments de pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació (baixants) i equipaments (papereres, moduls
de 8 seients, registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització
general d'andanes), totalment acabat. (P - 10)

475.000,00 1,000 475.000,00

TOTAL Activitat 01.03.06 1.011.161,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 07 Instal·lacions ferroviàries

1 GTGMS001 m Línia aèria de contacte tramviària. Instal·lació completa de
fonamentacions i pals, transversals, equips de suspensió, estesa de
cables, catenària, seccionaments, equips de compensació, punts fixos,
seccionadors, agulles, proteccions, alimentacions. incloent partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 19)

214,26 1.440,000 308.534,40

2 GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Instal·lació completa
d'elements de seguretat transviària i comunicacions amb post de
comandament, circuits de via, senyals, enclavaments, modificacions
de post de comandament, SAE, cobertura radioelèctrica del SAE, etc.
(P - 20)

770,33 720,000 554.637,60

3 GTTMS001 u Subestacio de tracció. Instal·lació completa d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció, empreses, transformadors, cel·les, cablejat,
elements de seguretat, components de comandament de la
subestació, instal·lacions auxiliars i de reserva, etc., fins i tot partides
d'obra civil precises per al seu muntatge. (P - 21)

790.000,00 1,000 790.000,00

4 GTEMS004 u Subministrament i muntatge de quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament. (P - 18)

1.160,00 2,000 2.320,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST * Pàg.: 9

TOTAL Activitat 01.03.07 1.655.492,00

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 08 Instal·lacions no ferroviàries

1 GMPNS001 u Expenedora automàtica (P - 7) 10.844,00 4,000 43.376,00

2 GMPNS003 u Subministrament de materials possats en obra i muntatge de luminària
per enllumenat exterior amb làmpada de vapor de mercuri d'alta
pressió, inclou lluminària, l'equip elèctric, el bàcul, la fixació al pal i
cablatge. Totalment muntat i en servei. (P - 8)

382,00 12,000 4.584,00

3 GMPNS004 ml Subministrament de materials posats en obra i muntatge de línia de
distribució en baixa tensió per a enllumenat públic, mitjançant quatre
cables de coure, des dels quarts de baixa tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els conductors, la part proporcional de
canalització i arquetes, instal·lació, cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat. (P - 9)

9,98 720,000 7.185,60

TOTAL Activitat 01.03.08 55.145,60

Obra 01 Pressupost EXT T7

Capítol 03 Tram comú final

Activitat 09 Serveis afectats

1 SA0CHEH3 ml Execució de desviament de canonada d'aigua. Inclosa excavació i
reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de tasques
necessàries. (P - 24)

30,00 573,543 17.206,29

2 SA0CHEH2 ml Execució de desviament de canonada de gas de 12'' en encreuament
de calçada. Inclosa excavació i reblert de rasa, subnistrament de
canonada i resta de tasques necessàries. (P - 23)

120,00 415,748 49.889,76

3 SA0CHEH1 ml Execució de desviament de canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa, subnistrament de canonada i resta de
tasques necessàries. (P - 22)

30,00 304,252 9.127,56

4 SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la xarxa de telecomunicacions. Inclosa
excavació i reblert de rasa, i resta de tasques necessàries. (P - 25)

9,95 556,535 5.537,52

TOTAL Activitat 01.03.09 81.761,13

(*) Branques incompletes

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de partides 



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G219SN01 m2 Demolició 26,76 3.244,681 0,231 86.827,66

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

2,68 2.069,200 0,012 5.545,46

G2262122 m3 Estesa i piconatge de sòl
adequat de l'obra, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la
dessecació

12,43 3.911,800 0,133 48.623,67

G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 2 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,45 5.258,800 0,094 33.919,26

G9F5SN01 m2 Reposició d'urbanització
existent inclòs part
proporcional de voreres,
vorades, rigoles, panot, guals
i escocells i les p.p.
d'il·lumnació, senyalització
horitzontal i vertical, tot
totalment inclòs.

219,00 2.737,964 1,615 599.614,12

G9H3SN01 m2 Paviment mescla bituminosa. 45,00 625,875 0,086 28.164,38

GMPNS001 u Expenedora automàtica 10.844,00 14,000 0,417 151.816,00

GMPNS003 u Subministrament de materials
possats en obra i muntatge de
luminària per enllumenat
exterior amb làmpada de vapor
de mercuri d'alta pressió,
inclou lluminària, l'equip
elèctric, el bàcul, la fixació
al pal i cablatge. Totalment
muntat i en servei.

382,00 42,000 0,048 16.044,00

GMPNS004 ml Subministrament de materials
posats en obra i muntatge de
línia de distribució en baixa
tensió per a enllumenat públic,
mitjançant quatre cables de
coure, des dels quarts de baixa
tensió de les estacions al
llarg de la línia. Inclou els
conductors, la part
proporcional de canalització i
arquetes, instal·lació,
cablatge, proves i posada en
servei. Totalmente acabat.

9,98 4.000,000 0,119 39.920,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPPI001 u Formació d'estació per a via
doble i andana central de 50 m
de llarg (incloses rampes) i 4m
d'ample incloent distribuïdors
automàtics de billets (DAB),
totalment muntats, connexionats
i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat,
connexionat i provat, incloent
drets d'escomesa a la
companyia; sistema d'enllumenat
a la parada; xarxa de posada a
terra; andana central totalment
acabada composta per:
moviment de terres, fonaments,
paviments (base de formigó,
rigoles, plaques
prefabricades), instal·lacions
d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i
canalitzacions); paviment de
terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable i
senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

475.000,00 1,000 1,2710 475.000,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPPI004 u Formació d'estació per a via
doble i andanes laterals de 50
m de llarg (incloses rampes) i
3,00 m d'ample útils, incloent
distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment
muntats, connexionats i
provats;
quadre de baixa tensió,
totalment muntat, connexionat i
provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia;
sistema d'enllumenat a la
parada; xarxa de posada a
terra; andana lateral totalment
acabada composta per: moviment
de terres, fonaments, paviments
(base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades),
instal·lacions d'evacuació
(claveguerons, canaletes,
pericons i canalitzacions);
paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra
o morter i sobre base de 10 cm
de gruix de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica i
totes les feines necesaries per
a la seva total col·locació;
mòdul de marquesina de 16
metres, per a parada central
compost per: fonaments,
estructura, coberta, tancament
i divisories, revestiments de
pilars i jàsseres,
instal·lacions d'evacuació
(baixants) i equipaments
(papereres, moduls de 8
seients, registres de planxa
d'acer inoxidable
i senyalització general
d'andanes), totalment acabat.

536.161,00 6,000 8,6311 3.216.966,00

GMPUI003 ml Vorada de pedra granítica
escairada com a separador de
plataforma tramviària, segons
plànols, col·locada sobre base
de formigó H-20 de 20 a 25 cm
de gruix com a màxim, rejuntada
amb morter.

87,20 5.715,383 1,3412 498.381,40

GMPVI002 ml Metre linial de via doble en
placa fins a nivell de
revestiment incloent carril nou
Phoenix Ri 55N amb perfils
elastomèrics, inclòses
subjeccions i accessoris,
formacions de desaigües i
drenatges, excavació i
preparació de plataforma, base
de tot-ú, llosa de formigó
armat amb juntes tipus JRI i
barres longitudinals, execució
de soldadura aluminotèrmica i
estudi i replanteig de via.
Inclòs transport de materials,
manipulació i acopis.

2.700,00 8.000,000 57,9213 21.600.000,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GMPVI008 u Subministrament i muntatge
d'aparell de desviament de
qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de replanteig i
piconatge de via, descàrrega,
premuntatge en explanació,
col·locació en via, 1a i 2a
anivellació, estesa de balast
necessari, bateig amb
maquinària pesada de canvis en
jornada diürna o nocturna.

160.000,00 4,000 1,7214 640.000,00

GMPVI010 m2 Revestiment de via doble amb
gespa, inclòs capa de drenatge
i part proporcional d'elements
de drenatge, terra vegetal,
geotextil i sistema de reg, tot
completament col·locat i
instal·lat. Inclou transport i
suministrament.

27,27 20.243,645 1,4815 552.044,20

GMPVI020 m2 Paviment de llamborda
prefabricada de pedra natural
sobre llit de sorra o morter,
incloent totes les feines
necessàries per a la seva total
col·locació.

93,00 8.597,134 2,1416 799.533,46

GMPVI030 m2 Revestiment asfàltic de via
doble amb mescla bituminosa
granítica incloent part
proporcional de betum 60/70 per
a mescla i reg d'adherència
ECR-1, completament executat.

8,50 7.665,961 0,1717 65.160,67

GTEMS004 u Subministrament i muntatge de
quadre general de Baixa Tensió,
connectat i en funcionament.

1.160,00 6,000 0,0218 6.960,00

GTGMS001 m Línia aèria de contacte
tramviària. Instal·lació
completa de fonamentacions i
pals, transversals, equips de
suspensió, estesa de cables,
catenària, seccionaments,
equips de compensació, punts
fixos, seccionadors, agulles,
proteccions, alimentacions.
incloent partides d'obra civil
precises per al seu muntatge.

214,26 8.000,000 4,6019 1.714.080,00

GTSMS001 m Instal·lacions de seguretat i
comunicacions. Instal·lació
completa d'elements de
seguretat transviària i
comunicacions amb post de
comandament, circuits de via,
senyals, enclavaments,
modificacions de post de
comandament, SAE, cobertura
radioelèctrica del SAE, etc.

770,33 4.000,000 8,2620 3.081.320,00

EUR



Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France e ntre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GTTMS001 u Subestacio de tracció.
Instal·lació completa
d'aparellatge elèctric per a
subestacions de tracció,
empreses, transformadors,
cel·les, cablejat, elements de
seguretat, components de
comandament de la
subestació, instal·lacions
auxiliars i de reserva, etc.,
fins i tot partides d'obra
civil precises per al seu
muntatge.

790.000,00 4,000 8,4721 3.160.000,00

SA0CHEH1 ml Execució de desviament de
canonada de sanejament. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

30,00 1.809,203 0,1522 54.276,09

SA0CHEH2 ml Execució de desviament de
canonada de gas de 12'' en
encreuament de calçada. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

120,00 2.422,847 0,7823 290.741,64

SA0CHEH3 ml Execució de desviament de
canonada d'aigua. Inclosa
excavació i reblert de rasa,
subnistrament de canonada i
resta de tasques necessàries.

30,00 3.272,222 0,2624 98.166,66

SA0CHEH4 ml Execució de desviament de la
xarxa de telecomunicacions.
Inclosa excavació i reblert de
rasa, i resta de tasques
necessàries.

9,95 3.278,734 0,0925 32.623,40

TOTAL: 100,0037.295.728,07

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 
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Extensió de la línia 7 de tramvia d´Île-de-France entre Athis-mons i Juvisy-sur-Orge
Alternativa 3 - Rue Piver

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 37.295.728,11

13 % Despeses generals SOBRE 37.295.728,11............................................................... 4.848.444,65

6 % Benefici industrial SOBRE 37.295.728,11.................................................................... 2.237.743,69

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 44.381.916,45

19,6 % IVA SOBRE 44.381.916,45..................................................................................... 8.698.855,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 53.080.772,07

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-tres milions vuitanta mil set-cents setanta-dos euros amb set cèntims

                         Barcelona, octubre 2013

                           L´enginyer de camins
                             autor de l´estudi

                           Francesc Ripoll Batle


