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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 01  SERVEIS AFECTATS

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 1SER0001 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de pal de fusta de 8 metres encastat a terra i elements de subjecció
de línia elèctrica, enderroc de fonament a mà i amb mitjans mecànics i càrrega a camió.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 1SER0002 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de torreta de gelosia d'acer de 8 metres i elements de subjecció a
línia elèctrica, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 1SER0003 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de grup de contenidors soterrats (envasos, vidre, paper, rebuig,
orgànic) model Badalona, per a futura reubicació en la obra. Inclou el desmuntatge de la caixa de formigó i la
càrrega a camió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 GGF35C22 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 FGKWU2BE u Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat
tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a
cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 02  TREBALLS PREVIS

1 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura de
formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 2

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l' edifici ni les canalitzacions
soterrades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nau alta FECSA 13,000 61,500 12,000 9.594,000

2 Nau baixa FECSA 13,000 96,000 4,000 4.992,000

TOTAL AMIDAMENT 14.586,000

3 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 336,830

4 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.537,780

6 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 338,780

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 03  DEMOLICIONS
Subcapítol 01  PAS SUBTERRANI

1 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 273,000

2 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mur exterior rampa 79,900 0,400 2,200 70,312

2 Mur exterior escala 24,700 0,400 3,200 31,616

3 Mur interior 38,100 0,400 2,200 33,528
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 135,456

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 03  DEMOLICIONS
Subcapítol 02  PAVIMENTS

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.842,860

2 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.776,280

3 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.116,600

4 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5.366,600

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 04  MOVIMENTS DE TERRES

1 K2225211 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Excavació rampa 5,800 53,000 2,500 768,500

2 Excavació escales tram 1 5,800 4,020 2,860 66,684

3 Excavació escales tram 2 5,800 4,020 5,000 116,580

TOTAL AMIDAMENT 951,764

2 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 4

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fonaments marquesina 2,000 1,600 16,000 0,800 40,960

TOTAL AMIDAMENT 40,960

3 G2223P21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fonament pal de catenària 57,000 1,000 1,000 0,800 45,600

TOTAL AMIDAMENT 45,600

4 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Multitubular 2,000 1.080,000 0,500 0,500 540,000

2 Col·lector secundari 1 219,880 0,800 1,500 263,856

3 Col·lector secundari 2 450,000 0,800 1,500 540,000

4 Col·lector secundari 3 425,000 0,800 1,500 510,000

5 Col·lector terciari embornal-pou 100,000 4,200 0,400 1,200 201,600

6 Drenatge vies 36,000 8,000 0,400 1,200 138,240

7 Col·lector terciari embornal-embornal 2,000 11,250 0,400 1,200 10,800

8 Drenatge reixa transversal llarga 8,000 12,000 0,400 1,200 46,080

9 Drenatge reixa transversal curta 2,000 8,500 0,400 1,200 8,160

10 Pas de serveis 2,000 16,000 0,400 1,000 12,800
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2.271,536

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 llosa via 1 1.120,844 2,470 0,460 1.273,503

2 llosa via 2 1.121,121 2,470 0,460 1.273,818

TOTAL AMIDAMENT 2.547,321

6 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Terres rampa 53,000 1,000 2,200 116,600

2 Mur intermig 4,800 3,000 4,400 63,360

3 Terres escales 8,020 1,000 2,200 17,644

TOTAL AMIDAMENT 197,604

7 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Multitubular 2,000 1.080,000 0,500 0,100 108,000

2 Col·lector secundari 1 219,880 0,800 1,100 193,494

3 Col·lector secundari 2 450,000 0,800 1,100 396,000

4 Col·lector secundari 3 425,000 0,800 1,100 374,000

5 Col·lector terciari embornal-pou 100,000 4,200 0,400 1,000 168,000

6 Drenatge vies 36,000 8,000 0,400 1,000 115,200

7 Col·lector terciari embornal-embornal 2,000 11,250 0,400 1,000 9,000

8 Drenatge reixa transversal llarga 8,000 12,000 0,400 1,000 38,400

9 Drenatge reixa transversal curta 2,000 8,500 0,400 1,000 6,800

10 Pas de serveis 2,000 16,000 0,400 0,800 10,240

TOTAL AMIDAMENT 1.419,134

8 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fonaments marquesines 2,000 16,000 1,600 0,500 25,600

TOTAL AMIDAMENT 25,600

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 05  PAS SUBTERRANI
Subcapítol 01  EXECUCIÓ SABATA
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 6

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sabata escales 5,800 8,040 46,632

2 sabata central 4,900 4,800 23,520

3 sabata rampa 5,800 53,000 307,400

TOTAL AMIDAMENT 377,552

2 G3CB3200 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 diàmetre 20 inf (superfície x ml/m2 x pes ml) 1,050 305,950 10,000 2,466 7.921,963

2 diàmetre 20 sup 1,050 225,296 10,000 2,466 5.833,589

3 diàmetre 12 inf 1,050 71,600 10,000 0,888 667,598

4 diàmetre 12 sup 1,050 152,256 10,000 0,888 1.419,635

TOTAL AMIDAMENT 15.842,785

3 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sabata escales 2,000 5,800 4,020 0,600 27,979

2 Sabata central 4,900 4,800 0,600 14,112

3 Sabata rampa 5,800 53,000 0,600 184,440

TOTAL AMIDAMENT 226,531

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 05  PAS SUBTERRANI
Subcapítol 02  EXECUCIÓ 1R MUR

1 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mur escala 2,000 4,400 4,200 36,960

2 Mur rampa 2,000 3,780 15,000 113,400

TOTAL AMIDAMENT 150,360

2 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el
formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 mur escales 2,000 4,020 2,260 18,170

2 mur rampa 2,000 38,000 1,577 119,852

TOTAL AMIDAMENT 138,022

3 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Armadura ext (superficie x ml/m2 x pes ml) 1,050 144,191 10,000 2,466 3.733,538

2 Armadura int (superficie x ml/m2 x pes ml) 1,050 144,191 10,000 1,578 2.389,101

TOTAL AMIDAMENT 6.122,639

4 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 144,191 0,400 57,676

TOTAL AMIDAMENT 57,676

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 05  PAS SUBTERRANI
Subcapítol 03  EXECUCIÓ 2N MUR
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Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 8

1 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mur escala 2,000 4,400 4,200 36,960

2 Mur rampa 2,000 3,780 15,000 113,400

3 Mur intermig 2,000 4,400 4,800 42,240

TOTAL AMIDAMENT 192,600

2 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el
formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 mur escales 2,000 4,020 2,260 18,170

2 mur rampa 2,000 38,000 1,577 119,852

TOTAL AMIDAMENT 138,022

3 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Armadura ext (superficie x ml/m2 x pes ml) 1,050 165,311 10,000 2,466 4.280,398

2 Armadura int (superficie x ml/m2 x pes ml) 1,050 165,311 10,000 1,578 2.739,038

TOTAL AMIDAMENT 7.019,436
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4 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 165,311 0,400 66,124

TOTAL AMIDAMENT 66,124

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 05  PAS SUBTERRANI
Subcapítol 04  ACABATS PAS SUBTERRANI

1 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 126,880

2 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 20 cm, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 122,080

3 FHNC8CN1 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
econòmic, acoblada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FG31Y3G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
comandament, de 3G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

5 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

AMIDAMENT DIRECTE 309,502

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 06  VORERA

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 vorera 2.962,150 2.962,150

Euro



Perllongament del tramvia al Port de Badalona

AMIDAMENTS Data: 22/01/13 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 2.962,150

2 G96516ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 852,270

3 G97422A4 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.029,620

4 F9F5C510 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

AMIDAMENT DIRECTE 2.962,150

5 F9F5C220 m2 Paviment de peces de formigo de forma quadrada 40x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Gual pas vianants 4m 1,000 4,800 1,200 5,760

2 Gual pas vianants 5m 5,000 5,800 1,200 34,800

3 Gual pas vianants 3,9m 8,000 4,700 1,200 45,120

4 Altres 4,000 3,750 1,200 18,000

TOTAL AMIDAMENT 103,680

6 F961VBG4 m Vorada separadora, recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada de 40x25x100 cm,
col·locada amb fonament de formigo

AMIDAMENT DIRECTE 1.079,090

7 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid
i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 629,980

8 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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10 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

12 1CON0001 u Partida alçada a justificar de col·locació de grup de contenidors soterrats de vidre, envasos, paper, rebuig i
orgànic model Badalona. Inclou la execució, inclou la excavació, els murs de formigó i la col·locació dels
contenidors.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 07  FERMS
Subcapítol 01  CALÇADA PROVISIONAL

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 513,110 6,500 3.335,215

TOTAL AMIDAMENT 3.335,215

2 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 513,110 6,500 0,250 833,804

TOTAL AMIDAMENT 833,804

3 G9H2C191 t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició grossa GF-12 amb granulat granític i emulsió bituminosa,
estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 densitat x longitud x amplada x gruix capa 2,420 513,110 6,500 0,100 807,122

TOTAL AMIDAMENT 807,122

4 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1tn/1000 kg x dosificació (kg/m2) x longitud x
amplada

0,001 0,500 513,110 6,500 1,668

TOTAL AMIDAMENT 1,668

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 07  FERMS
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Subcapítol 02  CALÇADA

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7.195,990 7.195,990

TOTAL AMIDAMENT 7.195,990

2 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7.195,990 0,250 1.798,998

TOTAL AMIDAMENT 1.798,998

3 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1tn/1000 kg x dosificacio (kg/m2) x superficie (m2) 0,001 0,500 7.195,990 3,598

TOTAL AMIDAMENT 3,598

4 F9H1D111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construï da
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els
plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 densitat x superficie x gruix capa 2,420 7.195,990 0,100 1.741,430

TOTAL AMIDAMENT 1.741,430

5 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1 tn/1000 kg x dosificació (kg/m2) x superficie 0,001 0,500 7.195,990 3,598

TOTAL AMIDAMENT 3,598

6 F9H18111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construï da
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els
plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 densitat x superficie x gruix capa 2,400 7.195,990 0,060 1.036,223
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TOTAL AMIDAMENT 1.036,223

7 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

AMIDAMENT DIRECTE 1.032,670

8 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

AMIDAMENT DIRECTE 58,850

9 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 08  ENLLUMENAT

1 FG1B0A52 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG31Y8G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
comandament, de 8G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 632,920

3 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

4 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

5 GHN32C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport
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AMIDAMENT DIRECTE 31,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 09  FONAMENTS
Subcapítol 01  PALS CATENÀRIA

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 57,000 1,000 1,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

2 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 57,000 1,000 1,000 0,800 45,600

TOTAL AMIDAMENT 45,600

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 09  FONAMENTS
Subcapítol 02  MARQUESINES

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 16,000 1,600 51,200

TOTAL AMIDAMENT 51,200

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Encofrat de part superior, cara llarga 16,000 0,450 1,100 7,920

2 Encofrat de part superior, cara curta 16,000 0,450 0,800 5,760

TOTAL AMIDAMENT 13,680

3 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
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- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Armadura inferior (superficie x ml/m2 x pes ml) 2,000 25,600 10,000 2,466 1.262,592

2 Armadura superior (superficie x ml/m2 x pes) 2,000 25,600 10,000 2,466 1.262,592

3 Armadura part superior cara superior 8,000 0,880 10,000 0,888 62,515

4 Armadura part superior cara llarga 16,000 0,495 10,000 0,888 70,330

5 Armadura part superior cara curta 16,000 0,360 10,000 0,888 51,149

TOTAL AMIDAMENT 2.709,178

4 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Part inferior 2,000 16,000 1,600 0,250 12,800

2 Part superior 8,000 0,800 1,100 0,450 3,168

TOTAL AMIDAMENT 15,968

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 10  MULTITUBULAR

1 GDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid
i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 1.120,000

3 FG1B0A52 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG31Y8G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
comandament, de 8G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.149,030

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 11  DRENATGE
Subcapítol 01  DRENATGE CARRER

1 GD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Col·lector 1 219,880 219,880

2 Col·lector 2 450,000 450,000

3 Col·lector 3 425,000 425,000

TOTAL AMIDAMENT 1.094,880

2 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Col·lector embornal-pou 100,000 4,200 420,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

3 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

4 GDD1U011 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

5 FDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 53,000 0,500 26,500

TOTAL AMIDAMENT 26,500

6 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 89,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 11  DRENATGE
Subcapítol 02  DRENATGE TRAMVIA

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Desaigue reixa transversal llarga 8,000 12,000 0,400 38,400

2 Desaigue reixa transversal curta 2,000 8,500 0,400 6,800

3 Desaigue vies 36,000 8,000 0,400 115,200

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 160,400

2 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Col·lector embornal-embornal 2,000 11,250 22,500

2 Desaigua reixa transversal llarga 8,000 12,000 96,000

3 Desaigue reixa transversal curta 2,000 8,500 17,000

4 Desaigue vies 36,000 8,000 288,000

TOTAL AMIDAMENT 423,500

3 GD955270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Desaigua reixa transversal llarga 8,000 12,000 96,000

2 Desaigue reixa transversal curta 2,000 8,500 17,000

3 Desaigue vies 36,000 8,000 288,000

TOTAL AMIDAMENT 401,000

4 E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Reixa transversal llarga 8,000 12,000 96,000

2 Reixa transversal curta 2,000 8,500 17,000

TOTAL AMIDAMENT 113,000

5 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 12  ESTACIONS

1 1EST0001 u Partida alçada a justificar de construcció d'Estació central totalment acabada, composta per moviments de
terres, capa de formigó de neteja, encofrat, armat i formigonat de fonaments, col·locació de vorada i peça
tabicada, armat i formigonat de solera formigó 10 cm gruix, capa aglomerat mescla bituminosa de 6 cm,
execució marquesina (estructura i coberta), instal·lacions de drenatge de marquesina, instal·lacions elèctriques
(armari elèctric, cablejat), instal·lació lluminàries als pals de catenària, instal·lació sistemes d'informació i
bitlletatge i instal·lació equipaments (papereres i bancs) i senyalització parada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 13  VIES

Euro
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1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 via 1 1.120,844 2,470 2.768,485

2 via 2 1.121,121 2,470 2.769,169

TOTAL AMIDAMENT 5.537,654

2 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 via 1 1.120,844 2,470 2.768,485

2 via 2 1.121,121 2,470 2.769,169

TOTAL AMIDAMENT 5.537,654

3 1VIA0001 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta amb sistema Krupp amb acabat en
aglomerat, composta per llosa de formigó de 300mm amb juntes especials JRI cada 3m i armadura de juntes de
formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils Ri55 amb segellat bituminós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 via 1 194,990 194,990

2 via 2 194,500 194,500

TOTAL AMIDAMENT 389,490

4 1VIA0002 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta amb sistema Krupp amb acabat en
gespa, composat per llosa de formigó de 200mm amb juntes especials JRI cada 3m i armadura de juntes de
formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils Ri55 amb segellat bituminós, i làmina geotextil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 via 1 925,820 925,820

2 via 2 926,620 926,620

TOTAL AMIDAMENT 1.852,440

5 1VIA0003 u Partida alçada a justificar de Unitat de desviament amb via tipus CORKELAST amb carril tipus Ri55, i creuament
en corva.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construï da
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els
plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 densitat x superficie x gruix 2,400 1.577,680 0,060 227,186

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 227,186

7 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 9.497,000 0,160 1.519,520

TOTAL AMIDAMENT 1.519,520

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 14  CATENÀRIA

1 1CAT0001 m Partida alçada a justificar de col·locació de metre linial de Catenària per línia en recta o corba, composta per
col·locació de pals de catenària centrals de 8m d'alçada amb separació variable de 24m, ancoratge per perns al
fonament de formigó, mènsules i elements necessaris per a la subjecció, fil de contacte i empalmament amb
catenària existent, i instal·lació de tensor de línia, tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 via 1 1.120,844 1.120,844

2 via 2 1.121,121 1.121,121

3 desviament 2,000 22,370 44,740

TOTAL AMIDAMENT 2.286,705

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 15  ENJARDINAMENT I REG

1 GJSMU020 u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa
amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes,
apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat, amb unions i accessoris

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Línia reg 1 574,660 574,660

2 Línia reg 2 279,950 279,950

TOTAL AMIDAMENT 854,610

3 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat

Euro
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al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 13,000 145,000 1.885,000

TOTAL AMIDAMENT 1.885,000

5 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

6 FR713A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 9.497,000

7 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 16  CONTROL DE QUALITAT

1 1CQA0001 u Partida alçada de cobrament integre per control de qualitat de l'obra, justificada en l'Annex: Control de Qualitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PERLLONGAMENT DEL TRAMVIA AL PORT DE BADALONA
Capítol 17  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 1SEG0001 u Partida alçada de cobrament integre per seguretat i salut de l'obra, justificada en l'Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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1CAT0001P-1 m Partida alçada a justificar de col·locació de metre linial de Catenària per línia en recta o

corba, composta per col·locació de pals de catenària centrals de 8m d'alçada amb separació

variable de 24m, ancoratge per perns al fonament de formigó, mènsules i elements

necessaris per a la subjecció, fil de contacte i empalmament amb catenària existent, i

instal·lació de tensor de línia, tot completament acabat.

581,37 €

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

1CON0001P-2 u Partida alçada a justificar de col·locació de grup de contenidors soterrats de vidre, envasos,

paper, rebuig i orgànic model Badalona. Inclou la execució, inclou la excavació, els murs de

formigó i la col·locació dels contenidors.

30.000,00 €

(TRENTA MIL EUROS)

1CQA0001P-3 u Partida alçada de cobrament integre per control de qualitat de l'obra, justificada en l'Annex:

Control de Qualitat.

50.402,67 €

(CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

1EST0001P-4 u Partida alçada a justificar de construcció d'Estació central totalment acabada, composta per

moviments de terres, capa de formigó de neteja, encofrat, armat i formigonat de fonaments,

col·locació de vorada i peça tabicada, armat i formigonat de solera formigó 10 cm gruix, capa

aglomerat mescla bituminosa de 6 cm, execució marquesina (estructura i coberta),

instal·lacions de drenatge de marquesina, instal·lacions elèctriques (armari elèctric, cablejat),

instal·lació lluminàries als pals de catenària, instal·lació sistemes d'informació i bitlletatge i

instal·lació equipaments (papereres i bancs) i senyalització parada.

245.070,10 €

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

1SEG0001P-5 u Partida alçada de cobrament integre per seguretat i salut de l'obra, justificada en l'Estudi de

Seguretat i Salut.

269.927,65 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CENTIMS)

1SER0001P-6 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de pal de fusta de 8 metres encastat a terra i

elements de subjecció de línia elèctrica, enderroc de fonament a mà i amb mitjans mecànics i

càrrega a camió.

110,00 €

(CENT DEU EUROS)

1SER0002P-7 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de torreta de gelosia d'acer de 8 metres i elements

de subjecció a línia elèctrica, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador

sobre retroexcavadora, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

330,00 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)
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1SER0003P-8 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de grup de contenidors soterrats (envasos, vidre,

paper, rebuig, orgànic) model Badalona, per a futura reubicació en la obra. Inclou el

desmuntatge de la caixa de formigó i la càrrega a camió.

2.400,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

1VIA0001P-9 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta amb sistema Krupp

amb acabat en aglomerat, composta per llosa de formigó de 300mm amb juntes especials JRI

cada 3m i armadura de juntes de formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils

Ri55 amb segellat bituminós.

1.134,23 €

(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

1VIA0002P-10 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta amb sistema Krupp

amb acabat en gespa, composat per llosa de formigó de 200mm amb juntes especials JRI

cada 3m i armadura de juntes de formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils

Ri55 amb segellat bituminós, i làmina geotextil.

1.105,00 €

(MIL  CENT CINC EUROS)

1VIA0003P-11 u Partida alçada a justificar de Unitat de desviament amb via tipus CORKELAST amb carril

tipus Ri55, i creuament en corva.

59.634,25 €

(CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC

CENTIMS)

E2111500P-12 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb

estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans

manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència

entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats

per la DF.

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l' edifici ni les

canalitzacions soterrades.

10,36 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E4PQU001P-13 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície

superior acabada amb corindó

78,04 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E5ZH78YDP-14 m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20

mm, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

86,57 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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EB14U004P-15 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 20 cm,

col·locat amb tacs d'expansió i cargols

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F2111131P-16 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència

entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats

per la DF.

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

F21B1601P-17 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i

situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les

especificacions de la DT.

17,42 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F21H1A53P-18 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a

10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador

sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

116,42 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F3Z112N1P-19 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F931R01LP-20 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al

100 % del PM

23,21 €

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

F961VBG4P-21 m Vorada separadora, recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada de

40x25x100 cm, col·locada amb fonament de formigo

81,08 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

F991UA40P-22 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,

co.locat amb fonament i anellat de formigó

142,39 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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F9F5C220P-23 m2 Paviment de peces de formigo de forma quadrada 40x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de

5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F9F5C510P-24 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat

amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb

sorra fina

36,71 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F9H18111P-25 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb

granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig

marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa

realment construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor

dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

55,85 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F9H1D111P-26 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat

granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa

realment construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor

dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

53,18 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FB121AAEP-27 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12

cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

98,76 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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FBA18110P-28 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i

mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FBA1G110P-29 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada.

Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i

mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FBA31110P-30 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual.

Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT,

mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FBB11111P-31 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les

especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

70,22 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FBB11251P-32 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les

especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

62,03 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
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FBB21201P-33 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les

especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

77,28 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FDD15094P-34 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,

col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

66,54 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FDK2U355P-35 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb

paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins

amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de

l'excavació

83,13 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FFB16455P-36 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FFB1C355P-37 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,32 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FG1B0A52P-38 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 356,07 €

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

FG31Y3G3P-39 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions

de control i comandament, de 3G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd,

col·locat en tub

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FG31Y8G3P-40 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions

de control i comandament, de 8G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd,

col·locat en tub

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FGKWU2BEP-41 u Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora,

cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de

l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó

RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat

294,21 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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FHNC8CN1P-42 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de

150 W, de preu econòmic, acoblada a la paret

122,45 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FJS21211P-43 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària

10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió

articulada a la canonada, i regulat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la

DT.

38,96 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FJSDR50GP-44 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb

cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

35,36 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FR3P2254P-45 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

103,76 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FR612232P-46 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm

amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial

del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega

de les terres sobrants a camió.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

40,35 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FR713A0GP-47 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb

sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la

primera sega.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

G2135323P-48 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els

perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats

per la DF.

51,19 €
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(CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G2192C06P-49 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la

DT.

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G2194JC5P-50 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

G2194JK1P-51 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2

m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

G2194XG5P-52 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G2194XL5P-53 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

G21B4001P-54 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,63 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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G21R1002P-55 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G2212101P-56 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G2223P21P-57 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,

en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

9,25 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

G2225121P-58 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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G2225423P-59 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,

amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

G2243011P-60 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G228AB0FP-61 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat

de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G228FB0FP-62 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a

compactar, amb compactació del 95 % PM

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

G228LB0FP-63 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb

compactació del 95 % PM.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que

es tracti de terres.

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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G22D3011P-64 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G31D2001P-65 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 23,05 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

G32515G3P-66 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

81,96 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

G32B3201P-67 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer

en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de

l'element compost)

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G32D2113P-68 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb

puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es

trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament

dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb

els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

32,13 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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G32D2115P-69 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb

puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es

trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament

dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb

els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

40,03 €

(QUARANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

G3C515G3P-70 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

86,24 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G3CB3100P-71 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

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

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de

l'element compost)

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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G3CB3200P-72 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,

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

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G7B111F0P-73 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,

col·locat sense adherir

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G96516EDP-74 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de

28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U

(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30

cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

27,08 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G97422A4P-75 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,

col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

9,21 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

G9H12113P-76 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat

granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa

realment construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor

dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

56,29 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

G9H2C191P-77 t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició grossa GF-12 amb granulat granític i

emulsió bituminosa, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

42,87 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G9J12N00P-78 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 513,64 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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G9J13R00P-79 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 386,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS)

GD5J4F08P-80 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

63,29 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GD759575P-81 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

54,82 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GD7F4375P-82 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GD955270P-83 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb

10 cm de formigó HM-20/P/20/I

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GDB1U010P-84 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament

armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer

per m2 , per a pou de registre

17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GDD1U011P-85 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de

diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran

anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de

gruix, inclós col·locació de graons

116,11 €

(CENT SETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GDG3U021P-86 m Prisma de canalització per a instal·lacions format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix

1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

31,51 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

GDK2U050P-87 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions inclosa tapa de

formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

134,16 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

GGF35C22P-88 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i

col·locat encastat a terra

259,44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

GHM11N22P-89 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la

591,71 €
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DT.

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GHN32C81P-90 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al

suport

244,55 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

GJSMU020P-91 u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de

comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada

principal i de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar,

completament muntat i provat, amb unions i accessoris

2.045,84 €

(DOS MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

K2225211P-92 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

103,94 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Oriol Famadas Roig



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Perllongament del tramvia al Port de Badalona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/01/13 Pàg.: 1

P-1 1CAT0001 m Partida alçada a justificar de col·locació de metre linial de Catenària per línia en recta o

corba, composta per col·locació de pals de catenària centrals de 8m d'alçada amb separació

variable de 24m, ancoratge per perns al fonament de formigó, mènsules i elements

necessaris per a la subjecció, fil de contacte i empalmament amb catenària existent, i

instal·lació de tensor de línia, tot completament acabat.

581,37 €

Sense descomposició 581,37000 €

P-2 1CON0001 u Partida alçada a justificar de col·locació de grup de contenidors soterrats de vidre, envasos,

paper, rebuig i orgànic model Badalona. Inclou la execució, inclou la excavació, els murs de

formigó i la col·locació dels contenidors.

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €

P-3 1CQA0001 u Partida alçada de cobrament integre per control de qualitat de l'obra, justificada en l'Annex:

Control de Qualitat.

50.402,67 €

Sense descomposició 50.402,67000 €

P-4 1EST0001 u Partida alçada a justificar de construcció d'Estació central totalment acabada, composta per

moviments de terres, capa de formigó de neteja, encofrat, armat i formigonat de fonaments,

col·locació de vorada i peça tabicada, armat i formigonat de solera formigó 10 cm gruix, capa

aglomerat mescla bituminosa de 6 cm, execució marquesina (estructura i coberta),

instal·lacions de drenatge de marquesina, instal·lacions elèctriques (armari elèctric, cablejat),

instal·lació lluminàries als pals de catenària, instal·lació sistemes d'informació i bitlletatge i

instal·lació equipaments (papereres i bancs) i senyalització parada.

245.070,10 €

Sense descomposició 245.070,10000 €

P-5 1SEG0001 u Partida alçada de cobrament integre per seguretat i salut de l'obra, justificada en l'Estudi de

Seguretat i Salut.

269.927,65 €

Sense descomposició 269.927,65000 €

P-6 1SER0001 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de pal de fusta de 8 metres encastat a terra i

elements de subjecció de línia elèctrica, enderroc de fonament a mà i amb mitjans mecànics i

càrrega a camió.

110,00 €

Sense descomposició 110,00000 €

P-7 1SER0002 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de torreta de gelosia d'acer de 8 metres i elements

de subjecció a línia elèctrica, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador

sobre retroexcavadora, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

330,00 €

Sense descomposició 330,00000 €
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P-8 1SER0003 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de grup de contenidors soterrats (envasos, vidre,

paper, rebuig, orgànic) model Badalona, per a futura reubicació en la obra. Inclou el

desmuntatge de la caixa de formigó i la càrrega a camió.

2.400,00 €

Sense descomposició 2.400,00000 €

P-9 1VIA0001 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta amb sistema Krupp

amb acabat en aglomerat, composta per llosa de formigó de 300mm amb juntes especials JRI

cada 3m i armadura de juntes de formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils

Ri55 amb segellat bituminós.

1.134,23 €

Sense descomposició 1.134,23000 €

P-10 1VIA0002 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta amb sistema Krupp

amb acabat en gespa, composat per llosa de formigó de 200mm amb juntes especials JRI

cada 3m i armadura de juntes de formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils

Ri55 amb segellat bituminós, i làmina geotextil.

1.105,00 €

Sense descomposició 1.105,00000 €

P-11 1VIA0003 u Partida alçada a justificar de Unitat de desviament amb via tipus CORKELAST amb carril

tipus Ri55, i creuament en corva.

59.634,25 €

Sense descomposició 59.634,25000 €

P-12 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb

estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans

manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència

entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats

per la DF.

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l' edifici ni les

canalitzacions soterrades.

10,36 €

Altres conceptes 10,36000 €

P-13 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície

superior acabada amb corindó

78,04 €

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfí 36,39000 €

Altres conceptes 41,65000 €

P-14 E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20

mm, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

86,57 €

B5ZH78Y0 m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària i bastiment am 47,86000 €

Altres conceptes 38,71000 €

P-15 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 20 cm,

col·locat amb tacs d'expansió i cargols

15,57 €
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B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetr 0,44000 €

B0CHU100 m2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 3,63000 €

Altres conceptes 11,50000 €

P-16 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència

entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats

per la DF.

19,89 €

Altres conceptes 19,89000 €

P-17 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i

situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les

especificacions de la DT.

17,42 €

Altres conceptes 17,42000 €

P-18 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a

10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador

sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

116,42 €

Altres conceptes 116,42000 €

P-19 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

11,49 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,80295 €

Altres conceptes 4,68705 €

P-20 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al

100 % del PM

23,21 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 18,72200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 4,43250 €

P-21 F961VBG4 m Vorada separadora, recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada de

40x25x100 cm, col·locada amb fonament de formigo

81,08 €

B961VBG4 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 40x25x100 cm. 65,30000 €
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,77520 €

Altres conceptes 12,00480 €

P-22 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,

co.locat amb fonament i anellat de formigó

142,39 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 9,43800 €

B99ZZ040 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 100,77000 €

Altres conceptes 32,18200 €

P-23 F9F5C220 m2 Paviment de peces de formigo de forma quadrada 40x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de

5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

35,55 €

B9FA4471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, preu alt 21,36000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,51544 €

Altres conceptes 12,67456 €

P-24 F9F5C510 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat

amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb

sorra fina

36,71 €

B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de gruix, preu alt 21,36000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,33898 €

Altres conceptes 15,01102 €

P-25 F9H18111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb

granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig

marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa

realment construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor

dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

55,85 €

B9H18110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat gr 51,67000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-26 F9H1D111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat

granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa

realment construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor

dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

53,18 €
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B9H1D110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat graníti 49,00000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-27 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12

cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

98,76 €

BB121AA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles ca 73,50000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,44140 €

Altres conceptes 24,81860 €

P-28 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i

mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

0,56 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03091 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,13459 €

Altres conceptes 0,39450 €

P-29 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada.

Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i

mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

0,88 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09614 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

Altres conceptes 0,39486 €

P-30 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual.

Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT,

mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

8,85 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,94212 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

Altres conceptes 4,01944 €

P-31 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les

especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

70,22 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,59000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-32 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les

especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

62,03 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-33 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les

especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

77,28 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,65000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-34 FDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,

col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

66,54 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 43,86900 €

Altres conceptes 22,67100 €

P-35 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb

paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins

amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de

l'excavació

83,13 €

B0111000 m3 Aigua 0,00111 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 11,03908 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33840 €

Altres conceptes 71,75141 €
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P-36 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

8,91 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 0,02000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri 1,15500 €

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 0,55080 €

Altres conceptes 7,18420 €

P-37 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,32 €

BFB1C300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pre 2,40720 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,17000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 11,72700 €

Altres conceptes 13,01580 €

P-38 FG1B0A52 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 356,07 €

BG1B0A50 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa 335,87000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,50000 €

Altres conceptes 15,70000 €

P-39 FG31Y3G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions

de control i comandament, de 3G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd,

col·locat en tub

1,40 €

BG31Y3G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a fu 0,72420 €

Altres conceptes 0,67580 €

P-40 FG31Y8G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions

de control i comandament, de 8G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd,

col·locat en tub

2,62 €

BG31Y8G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a fu 1,94820 €

Altres conceptes 0,67180 €

P-41 FGKWU2BE u Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora,

cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de

l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 ó

RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat

294,21 €

BGKWU2BE u Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconduct 271,78000 €

Altres conceptes 22,43000 €

P-42 FHNC8CN1 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de

150 W, de preu econòmic, acoblada a la paret

122,45 €

BHNC8CN0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 106,75000 €
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Altres conceptes 15,70000 €

P-43 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària

10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió

articulada a la canonada, i regulat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la

DT.

38,96 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´ 4,90000 €

BJS21210 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d 11,62000 €

Altres conceptes 22,44000 €

P-44 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb

cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

35,36 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa 21,64000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,85300 €

Altres conceptes 12,86700 €

P-45 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

103,76 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 61,99380 €

Altres conceptes 41,76620 €

P-46 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm

amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial

del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega

de les terres sobrants a camió.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

40,35 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 1,85783 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm 7,07784 €

B0111000 m3 Aigua 0,11366 €

Altres conceptes 31,30067 €

P-47 FR713A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb

sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la

primera sega.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,51 €
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BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18200 €

Altres conceptes 0,32800 €

P-48 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els

perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats

per la DF.

51,19 €

Altres conceptes 51,19000 €

P-49 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la

DT.

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-50 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

4,34 €

Altres conceptes 4,34000 €

P-51 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2

m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

14,76 €

Altres conceptes 14,76000 €

P-52 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

3,64 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-53 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la

DT.

3,97 €
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Altres conceptes 3,97000 €

P-54 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,63 €

Altres conceptes 31,63000 €

P-55 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió 43,79 €

Altres conceptes 43,79000 €

P-56 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,55 €

Altres conceptes 2,55000 €

P-57 G2223P21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,

en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

9,25 €

Altres conceptes 9,25000 €

P-58 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,82 €
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Altres conceptes 6,82000 €

P-59 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,

amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

7,49 €

Altres conceptes 7,49000 €

P-60 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-61 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat

de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95 % PM

11,87 €

Altres conceptes 11,87000 €

P-62 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a

compactar, amb compactació del 95 % PM

7,86 €

Altres conceptes 7,86000 €

P-63 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb

compactació del 95 % PM.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que

es tracti de terres.

6,14 €
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Altres conceptes 6,14000 €

P-64 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-65 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 23,05 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,09996 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07530 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

Altres conceptes 19,71928 €

P-66 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

81,96 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 73,27420 €

Altres conceptes 8,68580 €

P-67 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer

en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de

l'element compost)

1,26 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00659 €

Altres conceptes 1,25341 €

P-68 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb

puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es

trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament

dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb

els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

32,13 €
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87604 €

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

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,74050 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 27,77870 €

P-69 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb

puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una

alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es

trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament

dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb

els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

40,03 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,74050 €

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

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

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87604 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 35,63762 €

P-70 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

86,24 €
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B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 72,56280 €

Altres conceptes 13,67720 €

P-71 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

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

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de

l'element compost)

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Altres conceptes 1,29449 €

P-72 G3CB3200 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,

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

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00551 €

Altres conceptes 1,23449 €

P-73 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,

col·locat sense adherir

3,24 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/ 1,89200 €

Altres conceptes 1,34800 €

P-74 G96516ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de

28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U

(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30

cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

27,08 €

B96516E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 5,42850 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,29829 €

Altres conceptes 15,27066 €

P-75 G97422A4 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,

col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

9,21 €
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B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,20000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

Altres conceptes 5,84984 €

P-76 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat

granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa

realment construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor

dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat

d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

56,29 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític 52,81000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-77 G9H2C191 t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició grossa GF-12 amb granulat granític i

emulsió bituminosa, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

42,87 €

B9H2C190 t Mescla bituminosa en fred de composició grossa GF- 12 amb granulat granític i emulsi 39,39000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-78 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 513,64 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 450,00000 €

Altres conceptes 63,64000 €

P-79 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 386,00 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 310,00000 €

Altres conceptes 76,00000 €

P-80 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

63,29 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,40560 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29903 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 17,68298 €

Altres conceptes 42,90239 €

P-81 GD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

54,82 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,95150 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,27999 €

Altres conceptes 30,58851 €

P-82 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

9,45 €
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de la rasa

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 8,79000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-83 GD955270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb

10 cm de formigó HM-20/P/20/I

6,47 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,97690 €

Altres conceptes 2,49310 €

P-84 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament

armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer

per m2 , per a pou de registre

17,43 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B5 0,71200 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,64720 €

Altres conceptes 11,07080 €

P-85 GDD1U011 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de

diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran

anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de

gruix, inclós col·locació de graons

116,11 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 12,81000 €

BDD1U010 u Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base po 78,08000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,13320 €

Altres conceptes 19,08680 €

P-86 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix

1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

31,51 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 13,44000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,49032 €

Altres conceptes 8,57968 €

P-87 GDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions inclosa tapa de

formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

134,16 €

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada de formigó armat per a instal·laci 105,83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,52352 €

Altres conceptes 24,80648 €

P-88 GGF35C22 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i

col·locat encastat a terra

259,44 €

BGF35C20 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6.7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables 85,09000 €

BGWF3000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta 29,28000 €

Altres conceptes 145,07000 €

P-89 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la

591,71 €
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DT.

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coron 438,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 40,14296 €

Altres conceptes 73,68704 €

P-90 GHN32C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al

suport

244,55 €

BHN32C80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 228,85000 €

Altres conceptes 15,70000 €

P-91 GJSMU020 u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de

comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada

principal i de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar,

completament muntat i provat, amb unions i accessoris

2.045,84 €

BJSMU020 u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvul 1.392,72000 €

Altres conceptes 653,12000 €

P-92 K2225211 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

103,94 €

Altres conceptes 103,94000 €

Oriol Famadas Roig
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Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 01 Serveis afectats

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 54)

31,63 6,000 189,78

2 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de

subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de

fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre

retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 18)

116,42 45,000 5.238,90

3 1SER0001 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de pal de fusta de 8 metres

encastat a terra i elements de subjecció de línia elèctrica, enderroc de

fonament a mà i amb mitjans mecànics i càrrega a camió. (P - 6)

110,00 2,000 220,00

4 1SER0002 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de torreta de gelosia d'acer

de 8 metres i elements de subjecció a línia elèctrica, enderroc de

fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre

retroexcavadora, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

(P - 7)

330,00 4,000 1.320,00

5 1SER0003 u Partida alçada a justificar de desmuntatge de grup de contenidors

soterrats (envasos, vidre, paper, rebuig, orgànic) model Badalona, per

a futura reubicació en la obra. Inclou el desmuntatge de la caixa de

formigó i la càrrega a camió. (P - 8)

2.400,00 4,000 9.600,00

6 GGF35C22 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,

per a 2 cables i col·locat encastat a terra (P - 88)

259,44 6,000 1.556,64

7 FGKWU2BE u Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb

envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior

contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del

cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1

ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat (P - 41)

294,21 2,000 588,42

TOTAL Capítol 01.01 18.713,74

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 02 Treballs previs

1 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de

volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i

manual de runes sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat,

amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar

l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

(P - 16)

19,89 2,000 39,78

2 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de

fonamentació o soleres, amb estructura de formigó armat, inclòs

instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i

mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o

contenidor.

Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat,

amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar

l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els

fonaments de l' edifici ni les canalitzacions soterrades.

(P - 12)

10,36 14.586,000 151.110,96

3 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o

17,42 336,830 5.867,58

euros
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enderrocada, segons les especificacions de la DT.

(P - 17)

4 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega

sobre camió (P - 55)

43,79 8,000 350,32

5 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 64)

0,56 8.537,780 4.781,16

6 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100

cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb

morter.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 27)

98,76 338,780 33.457,91

TOTAL Capítol 01.02 195.607,71

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 03 Demolicions

Subcapítol 01 Pas subterrani

1 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20

cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre

camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les

especificacions de la DT.

(P - 51)

14,76 273,000 4.029,48

2 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a

diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els

aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

(P - 48)

51,19 135,456 6.933,99

TOTAL Subcapítol 01.03.01 10.963,47

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 03 Demolicions

Subcapítol 02 Paviments

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les

especificacions de la DT.

(P - 53)

3,97 8.842,860 35.106,15

2 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10

cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell

trencador i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les

especificacions de la DT.

(P - 50)

4,34 2.776,280 12.049,06

3 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó

amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb

mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les

especificacions de la DT.

4,62 2.116,600 9.778,69

euros
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(P - 49)

4 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les

especificacions de la DT.

(P - 52)

3,64 5.366,600 19.534,42

TOTAL Subcapítol 01.03.02 76.468,32

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 04 Moviments de terres

1 K2225211 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en

terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

contenidor (P - 92)

103,94 951,764 98.926,35

2 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,

en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica

del material excavat.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions

de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del

terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense

l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els

treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o

inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució

de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de

comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la

seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que

s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,

entibacions i voladures.

(P - 59)

7,49 40,960 306,79

3 G2223P21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i

càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions

de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del

terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense

l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els

treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o

inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució

de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de

comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la

seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que

s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,

entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb

explosiu.

(P - 57)

9,25 45,600 421,80

4 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres

deixades a la vora.

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions

de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del

6,82 2.271,536 15.491,88

euros
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terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense

l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els

treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o

inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució

de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de

comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la

seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que

s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,

entibacions i voladures.

(P - 58)

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

mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

2,55 2.547,321 6.495,67

6 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material

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

utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %

PM.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions

de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en

cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la

construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

(P - 63)

6,14 197,604 1.213,29

7 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix

fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -

61)

11,87 1.419,134 16.845,12

8 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb

material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins

a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació

del 95 % PM (P - 62)

7,86 25,600 201,22

TOTAL Capítol 01.04 139.902,12

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 05 Pas subterrani

Subcapítol 01 Execució sabata

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 19)

11,49 377,552 4.338,07

2 G3CB3200 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre

superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic

>= 500 N/mm2 (P - 72)

1,24 15.842,785 19.645,05

3 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions

de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades

prèviament i expressament per la DF.

(P - 70)

86,24 226,531 19.536,03

TOTAL Subcapítol 01.05.01 43.519,15

euros
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Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 05 Pas subterrani

Subcapítol 02 Execució 1r mur

1 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de

pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base

rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per

a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,

neteja i acondicionament dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la

superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari

per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%

del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el

perímetre dels forats.

(P - 69)

40,03 150,360 6.018,91

2 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de

pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base

rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per

a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,

neteja i acondicionament dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la

superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari

per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%

del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el

perímetre dels forats.

(P - 68)

32,13 138,022 4.434,65

3 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre

superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic

>= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de

la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació

expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres

(barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu

de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

(P - 67)

1,26 6.122,639 7.714,53

4 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P

- 66)

81,96 57,676 4.727,12

TOTAL Subcapítol 01.05.02 22.895,21

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 05 Pas subterrani

Subcapítol 03 Execució 2n mur

euros
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1 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de

pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base

rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per

a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,

neteja i acondicionament dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la

superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari

per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%

del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el

perímetre dels forats.

(P - 69)

40,03 192,600 7.709,78

2 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de

pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base

rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per

a deixar el formigó vist.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,

neteja i acondicionament dels elements utilitzats.

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la

superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari

per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%

del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el

perímetre dels forats.

(P - 68)

32,13 138,022 4.434,65

3 G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre

superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic

>= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de

la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació

expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres

(barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu

de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

(P - 67)

1,26 7.019,436 8.844,49

4 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P

- 66)

81,96 66,124 5.419,52

TOTAL Subcapítol 01.05.03 26.408,44

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 05 Pas subterrani

Subcapítol 04 Acabats pas subterrani

euros
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1 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100

cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb

morter.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 27)

98,76 126,880 12.530,67

2 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i

desenvolupament 20 cm, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P -

15)

15,57 122,080 1.900,79

3 FHNC8CN1 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor

de sodi a pressió alta de 150 W, de preu econòmic, acoblada a la paret

(P - 42)

122,45 4,000 489,80

4 FG31Y3G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K

0,6/1 kV, per a funcions de control i comandament, de 3G1,5 mm2 de

secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub (P - 39)

1,40 49,000 68,60

5 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a

màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 13)

78,04 8,000 624,32

6 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament

de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 73)

3,24 309,502 1.002,79

TOTAL Subcapítol 01.05.04 16.616,97

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 06 Vorera

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 19)

11,49 2.962,150 34.035,10

2 G96516ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I

de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 74)

27,08 852,270 23.079,47

3 G97422A4 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color

blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat

a l'obra amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 75)

9,21 2.029,620 18.692,80

4 F9F5C510 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 7

cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 24)

36,71 2.962,150 108.740,53

5 F9F5C220 m2 Paviment de peces de formigo de forma quadrada 40x40 i 7 cm de

gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb

sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 23)

35,55 103,680 3.685,82

6 F961VBG4 m Vorada separadora, recta de pedra granítica gris, gra fi, recta,

escairada i buixardada de 40x25x100 cm, col·locada amb fonament de

formigo (P - 21)

81,08 1.079,090 87.492,62

7 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions format per 4 tubs de

diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment

de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 86)

31,51 629,980 19.850,67

8 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra

70,22 3,000 210,66

euros
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segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

(P - 31)

9 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra

segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

(P - 32)

62,03 2,000 124,06

10 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra

segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

(P - 33)

77,28 10,000 772,80

11 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de

10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 22)

142,39 92,000 13.099,88

12 1CON0001 u Partida alçada a justificar de col·locació de grup de contenidors

soterrats de vidre, envasos, paper, rebuig i orgànic model Badalona.

Inclou la execució, inclou la excavació, els murs de formigó i la

col·locació dels contenidors. (P - 2)

30.000,00 4,000 120.000,00

TOTAL Capítol 01.06 429.784,41

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 07 Ferms

Subcapítol 01 Calçada provisional

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 60)

2,24 3.335,215 7.470,88

2 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i

piconatge del material al 100 % del PM (P - 20)

23,21 833,804 19.352,59

3 G9H2C191 t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició grossa GF-12

amb granulat granític i emulsió bituminosa, estesa i compactada al 95

% de l'assaig marshall (P - 77)

42,87 807,122 34.601,32

4 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 79) 386,00 1,668 643,85

TOTAL Subcapítol 01.07.01 62.068,64

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona

Capítol 07 Ferms

Subcapítol 02 Calçada

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 60)

2,24 7.195,990 16.119,02

2 F931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i

piconatge del material al 100 % del PM (P - 20)

23,21 1.798,998 41.754,74

3 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P - 78) 513,64 3,598 1.848,08

4 F9H1D111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició

grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,

estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant

l'amplària de cada capa realment construï da d'acord amb les seccions

tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que

figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o

d'adherència.

53,18 1.741,430 92.609,25

euros
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(P - 26)

5 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 79) 386,00 3,598 1.388,83

6 F9H18111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició

semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,

estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant

l'amplària de cada capa realment construï da d'acord amb les seccions

tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que

figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o

d'adherència.

(P - 25)

55,85 1.036,223 57.873,05

7 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les

especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i

acondicionament del paviment a pintar.

(P - 29)

0,88 1.032,670 908,75

8 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada.

Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les

especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i

acondicionament del paviment a pintar.

(P - 28)

0,56 58,850 32,96

9 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.

Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les

especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt

de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i

acondicionament del paviment a pintar.

(P - 30)

8,85 360,000 3.186,00

TOTAL Subcapítol 01.07.02 215.720,68
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Capítol 08 Enllumenat

1 FG1B0A52 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat

superficialment (P - 38)

356,07 1,000 356,07

2 FG31Y8G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K

0,6/1 kV, per a funcions de control i comandament, de 8G1,5 mm2 de

secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub (P - 40)

2,62 632,920 1.658,25

3 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de

mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de

290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,

sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres

de l'excavació (P - 35)

83,13 26,000 2.161,38

4 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons

norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons

les especificacions de la DT.

(P - 89)

591,71 31,000 18.343,01

euros
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5 GHN32C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt,

tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 90)

244,55 31,000 7.581,05

TOTAL Capítol 01.08 30.099,76
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Capítol 09 Fonaments

Subcapítol 01 Pals catenària

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 19)

11,49 57,000 654,93

2 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions

de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades

prèviament i expressament per la DF.

(P - 70)

86,24 45,600 3.932,54

TOTAL Subcapítol 01.09.01 4.587,47
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Capítol 09 Fonaments

Subcapítol 02 Marquesines

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 19)

11,49 51,200 588,29

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 65) 23,05 13,680 315,32

3 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre

com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de

la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació

expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres

(barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu

de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

(P - 71)

1,30 2.709,178 3.521,93

4 G3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions

de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades

prèviament i expressament per la DF.

(P - 70)

86,24 15,968 1.377,08

euros
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TOTAL Subcapítol 01.09.02 5.802,62
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Capítol 10 Multitubular

1 GDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a

instal·lacions inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre

solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 87)

134,16 4,000 536,64

2 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions format per 4 tubs de

diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment

de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 86)

31,51 1.120,000 35.291,20

3 FG1B0A52 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat

superficialment (P - 38)

356,07 1,000 356,07

4 FG31Y8G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K

0,6/1 kV, per a funcions de control i comandament, de 8G1,5 mm2 de

secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub (P - 40)

2,62 1.149,030 3.010,46

TOTAL Capítol 01.10 39.194,37
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Capítol 11 Drenatge

Subcapítol 01 Drenatge carrer

1 GD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb

morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i

argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 81)

54,82 1.094,880 60.021,32

2 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

9,45 420,000 3.969,00

3 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de

gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm,

B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de

registre (P - 84)

17,43 53,000 923,79

4 GDD1U011 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada

de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt

encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,

col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,

inclós col·locació de graons (P - 85)

116,11 53,000 6.153,83

5 FDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb

execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

66,54 26,500 1.763,31

6 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix

de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó

HM-20/P/20/I (P - 80)

63,29 89,000 5.632,81

TOTAL Subcapítol 01.11.01 78.464,06
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Capítol 11 Drenatge

Subcapítol 02 Drenatge tramvia

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

11,49 160,400 1.843,00

euros
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10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 19)

2 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

9,45 423,500 4.002,08

3 GD955270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de

diàmetre 20 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 83)

6,47 401,000 2.594,47

4 E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment

amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6,

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 14)

86,57 113,000 9.782,41

5 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix

de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó

HM-20/P/20/I (P - 80)

63,29 4,000 253,16

TOTAL Subcapítol 01.11.02 18.475,12
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Capítol 12 Estacions

1 1EST0001 u Partida alçada a justificar de construcció d'Estació central totalment

acabada, composta per moviments de terres, capa de formigó de

neteja, encofrat, armat i formigonat de fonaments, col·locació de

vorada i peça tabicada, armat i formigonat de solera formigó 10 cm

gruix, capa aglomerat mescla bituminosa de 6 cm, execució

marquesina (estructura i coberta), instal·lacions de drenatge de

marquesina, instal·lacions elèctriques (armari elèctric, cablejat),

instal·lació lluminàries als pals de catenària, instal·lació sistemes

d'informació i bitlletatge i instal·lació equipaments (papereres i bancs) i

senyalització parada.

(P - 4)

245.070,10 2,000 490.140,20

TOTAL Capítol 01.12 490.140,20
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Capítol 13 Vies

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 60)

2,24 5.537,654 12.404,34

2 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat des de camió.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 19)

11,49 5.537,654 63.627,64

3 1VIA0001 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta

amb sistema Krupp amb acabat en aglomerat, composta per llosa de

formigó de 300mm amb juntes especials JRI cada 3m i armadura de

juntes de formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils

Ri55 amb segellat bituminós. (P - 9)

1.134,23 389,490 441.771,24

4 1VIA0002 m Partida alçada a justificar de Metre linial de via simple en corba o recta

amb sistema Krupp amb acabat en gespa, composat per llosa de

formigó de 200mm amb juntes especials JRI cada 3m i armadura de

juntes de formigonat cada 3m, vigues riostres, base elàstica i carrils

Ri55 amb segellat bituminós, i làmina geotextil. (P - 10)

1.105,00 1.852,440 2.046.946,20

euros
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5 1VIA0003 u Partida alçada a justificar de Unitat de desviament amb via tipus

CORKELAST amb carril tipus Ri55, i creuament en corva. (P - 11)

59.634,25 1,000 59.634,25

6 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició

densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,

estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant

l'amplària de cada capa realment construï da d'acord amb les seccions

tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que

figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o

d'adherència.

(P - 76)

56,29 227,186 12.788,30

7 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat

elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs

de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions

de la DT.

(P - 45)

103,76 1.519,520 157.665,40

TOTAL Capítol 01.13 2.794.837,37
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Capítol 14 Catenària

1 1CAT0001 m Partida alçada a justificar de col·locació de metre linial de Catenària

per línia en recta o corba, composta per col·locació de pals de

catenària centrals de 8m d'alçada amb separació variable de 24m,

ancoratge per perns al fonament de formigó, mènsules i elements

necessaris per a la subjecció, fil de contacte i empalmament amb

catenària existent, i instal·lació de tensor de línia, tot completament

acabat.

(P - 1)

581,37 2.286,705 1.329.421,69

TOTAL Capítol 01.14 1.329.421,69
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Capítol 15 Enjardinament i reg

1 GJSMU020 u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre

caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola

d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge

de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar,

completament muntat i provat, amb unions i accessoris (P - 91)

2.045,84 2,000 4.091,68

2 FFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,

de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris

de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

27,32 854,610 23.347,95

3 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de

54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de

grava, i reblert de terra lateral (P - 44)

35,36 13,000 459,68

4 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris

de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 36)

8,91 1.885,000 16.795,35

euros
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5 FJS21211 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos

emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´,

amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la

canonada, i regulat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les

especificacions de la DT.

(P - 43)

38,96 250,000 9.740,00

6 FR713A0G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons

NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25

% i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

especificacions de la DT.

(P - 47)

0,51 9.497,000 4.843,47

7 FR612232 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm

de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),

excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics,

en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial

del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost

(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la

DT.

(P - 46)

40,35 100,000 4.035,00

TOTAL Capítol 01.15 63.313,13
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Capítol 16 Control de Qualitat

1 1CQA0001 u Partida alçada de cobrament integre per control de qualitat de l'obra,

justificada en l'Annex: Control de Qualitat. (P - 3)

50.402,67 1,000 50.402,67

TOTAL Capítol 01.16 50.402,67
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Capítol 17 Estudi de Seguretat i Salut

1 1SEG0001 u Partida alçada de cobrament integre per seguretat i salut de l'obra,

justificada en l'Estudi de Seguretat i Salut. (P - 5)

269.927,65 1,000 269.927,65

TOTAL Capítol 01.17 269.927,65

euros
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NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.03.01  Pas subterrani 10.963,47

Subcapítol 01.03.02  Paviments 76.468,32

Capítol 01.03  Demolicions 87.431,79

Subcapítol 01.05.01  Execució sabata 43.519,15

Subcapítol 01.05.02  Execució 1r mur 22.895,21

Subcapítol 01.05.03  Execució 2n mur 26.408,44

Subcapítol 01.05.04  Acabats pas subterrani 16.616,97

Capítol 01.05  Pas subterrani 109.439,77

Subcapítol 01.07.01  Calçada provisional 62.068,64

Subcapítol 01.07.02  Calçada 215.720,68

Capítol 01.07  Ferms 277.789,32

Subcapítol 01.09.01  Pals catenària 4.587,47

Subcapítol 01.09.02  Marquesines 5.802,62

Capítol 01.09  Fonaments 10.390,09

Subcapítol 01.11.01  Drenatge carrer 78.464,06

Subcapítol 01.11.02  Drenatge tramvia 18.475,12

Capítol 01.11  Drenatge 96.939,18

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

581.990,15

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Serveis afectats 18.713,74

Capítol 01.02  Treballs previs 195.607,71

Capítol 01.03  Demolicions 87.431,79

Capítol 01.04  Moviments de terres 139.902,12

Capítol 01.05  Pas subterrani 109.439,77

Capítol 01.06  Vorera 429.784,41

Capítol 01.07  Ferms 277.789,32

Capítol 01.08  Enllumenat 30.099,76

Capítol 01.09  Fonaments 10.390,09

Capítol 01.10  Multitubular 39.194,37

Capítol 01.11  Drenatge 96.939,18

Capítol 01.12  Estacions 490.140,20

Capítol 01.13  Vies 2.794.837,37

Capítol 01.14  Catenària 1.329.421,69

Capítol 01.15  Enjardinament i reg 63.313,13

Capítol 01.16  Control de Qualitat 50.402,67

Capítol 01.17  Estudi de Seguretat i Salut 269.927,65

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona 6.433.334,97

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

6.433.334,97

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost Perllongament del tramvia al Port de Badalona 6.433.334,97

6.433.334,97

euros
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