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Amidaments 



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 01  EXCAVACIÓ DE TERRES

1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 578,000

2 G22244C3 m3 Excavació de terres recinte pantalles amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 414,560

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 02  REBLIMENT DE TERRES

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

AMIDAMENT DIRECTE 207,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRA
Titol 3 03  TRANSPORT DE TERRES

1 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb camió de 12t t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 30 km, inclòs permisos i canòn d'abocada.

AMIDAMENT DIRECTE 371,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 70,980

2 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 235,500

3 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 3,690

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 2

4 F2194JK5 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
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

5 G10N01 m Demolició i enderroc vies ferroviàries, càrrega de tots els elements d'una via; terres de balast, travesses, vies
fèrries, desmontage i/o demolicions amb màquinaria.

AMIDAMENT DIRECTE 167,400

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 02  TRANSPORT DE MATERIALS

1 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb camió de 12t t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 30 km, inclòs permisos i canòn d'abocada.

AMIDAMENT DIRECTE 101,670

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 03  DESMUNTATGE

1 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 10,500

2 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  PANTALLES PERIMETRALS

1 E3G5241K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 663,000

2 G3GB1100 kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 15.209,200

3 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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4 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E3GZJGDB m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

AMIDAMENT DIRECTE 80,900

6 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 10,120

7 E3GZC010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN
de capacitat de càrrega

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ELEMENTS AUXILIARS SUPORT CALAIX
Titol 4 01  SOLERA

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 4,880

2 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 277,280

3 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 6,290

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ELEMENTS AUXILIARS SUPORT CALAIX
Titol 4 02  MURETS GUIA

1 E3GZJGDB m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

AMIDAMENT DIRECTE 8,500

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ELEMENTS AUXILIARS SUPORT CALAIX
Titol 4 03  MUR DE REACCIÓ
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1 G2225123 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 càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 1,700

2 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,550

3 E32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B400S
de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 465,880

4 E32515G1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 2,960

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ACTUACIÓ PRÈVIA A L'EXECUCIÓ CALAIX

1 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  EXECUCIÓ CALAIX 1
Titol 4 01  LLOSA INFERIOR

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 6,256

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 325,390

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 5,970

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  EXECUCIÓ CALAIX 1
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Titol 4 02  LLOSA SUPERIOR

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 16,900

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 346,190

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 4,480

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  EXECUCIÓ CALAIX 1
Titol 4 03  TESTERES

1 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 488,290

3 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 7,600

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  EXECUCIÓ CALAIX 1
Titol 4 04  FRONT D'AVANÇ PROVISIONAL

1 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 20,740

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 298,210

3 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 2,700
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Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  EXECUCIÓ CALAIX 2
Titol 4 01  LLOSA INFERIOR

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 6,256

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 325,390

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 5,970

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  EXECUCIÓ CALAIX 2
Titol 4 02  LLOSA SUPERIOR

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 16,900

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 346,190

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 4,480

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  EXECUCIÓ CALAIX 2
Titol 4 03  TESTERES

1 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 488,290

Euro
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3 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 7,600

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 06  FORJATS

1 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 35 cm d'amplària

AMIDAMENT DIRECTE 80,900

2 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 59,600

3 G4B91200 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP400 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.832,600

4 G45918G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 13,850

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 07  ESCALES D'ACCÉS

1 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 16,200

2 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 122,440

3 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 2,400

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 04  ESTINTOLAMENT VIES

1 G4EN01 u Construcció i estintolament longitudinal de les vies de 13 m format per 4 paquets de via, i cada paquet esta
format per 3 carrils. Aquests carrils estan proporcionats per RENFE afectant als dos fils d'una via. Inclou també
l'estintolament transversal, format per 3 IPE dobles de 400. Comprèn la mà d'obra necessària per a la càrrega,
transport i descàrrega dels carrils en un punt d'ocupació per a la formació dels paquets, així com els cupons de

Euro



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 8

carril per a la subjecció transversal dels paquets i les travesses de fusta que han de substituir a les de formigó
en cas de fitació sobre via amb travesses de formigó. Els paquets de carril es col·locaran en els laterals dels
carrils de la via per l'estintolament i quedaran clavats mitjançant cèrcols metàl·lics o collets per compte de la
Contracta. S'inclouen les operacions de descoberta parcial de calaixos i caps de travesses per a la col·locació
dels cèrcols i els tascons, reposició de la via al seu estat original, amb recuperació de balast, aportació
procedent de descàrregues i apilaments, anivellació, alineacions prèvies amb batedora lleugera i definitiva amb
batedora pesada en anivellació i alineació definitiva de 150 m a cada costat de l'estintolament i perfilat manual.
Inclou la recollida dels materials emprats per a l'estintolament, carga, transport i descàrrega en magatzem
d'estació o lloc que determini el representant de RENFE, així com elements complementaris, varis i mitjans
auxiliars. Partida extreta del Banc de Preus paramètrics de via de RENFE amb preu actualitzat per 2002.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  EMPENTA D'ESTRUCTURA
Titol 3 01  PROCÉS D'EMPENTA

1 G5N02 m2 Desplaçament oleodinàmic horitzontal d'estructura de qualsevol dimensió, injecció auxiliars de llots, inclou
mesures de control i vigilància durant la translació. Inclou les bigues d'avanç i el gats hidràulics per dur a terme
l'empenta.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

2 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 E221F651 m3 Excavació de terres per a buidada en l'avanç de l'estructura total, en terreny de trànsit, amb compressor i
càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 107,400

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  EMPENTA D'ESTRUCTURA
Titol 3 02  POSTERIOR A L'EMPENTA

1 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5,100

2 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 05  EMPENTA D'ESTRUCTURA
Titol 3 03  TRANSPORT DE MATERIALS

1 G241203A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocadors autoritzats, amb camió de 7t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km , inclòs permisos
i canòn d'abocada.

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 121,470

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 06  REVESTIMENTS I ACABATS PAS INFERIOR
Titol 3 01  REVESTIMENTS PAS INFERIOR

1 G4F2B5AH m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de 290x140x100 mm, d'una cara
vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3
(15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 9 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 7,950

2 G9GL3G8A m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

AMIDAMENT DIRECTE 7,280

3 E82A5B3K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres 40x40 extruït sense esmaltar
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 143,500

4 E84AGDGC m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització llisa, lacades, horitzontals de 30 cm d'amplària, separades ,
sistema desmuntable amb entramat vist, muntades en posició horitzontal, separades 10 mm, fixades a pressió
sobre estructura de perfils omega amb encuny per a fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <=
1,5 m, penjats amb suspensió autoniveladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al
forjat

AMIDAMENT DIRECTE 68,240

5 19C11412 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat
(Paviment pas inferior)

AMIDAMENT DIRECTE 71,780

6 19C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat
(Paviment escales)

AMIDAMENT DIRECTE 44,256

7 EASAU010 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic,  amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc, tancament amb clau,col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 1A211453 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 40 mm de gruix, per a una llum
de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, tapajunts de fusta i
tancament amb clau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 4B14C32E m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a
l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 33,680

10 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cms
i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix, ancorada a l'obra amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 06  REVESTIMENTS I ACABATS PAS INFERIOR
Titol 3 02  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

1 E762DA0A m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

AMIDAMENT DIRECTE 79,660

2 G7C44H84 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 10 mm, cambra
d'aire ventilada, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,35294 m2K/W amb tel
de vidre i protecció elàstica col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 50,700

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 07  DRENATGE DEL PAS INFERIOR

1 GD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral i baixant,
amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 14,540

2 GD5G1150 m Canal prefabricat de mitja canya de formigó en forma de U i encaix, de 10 cm d'amplària interior.

AMIDAMENT DIRECTE 18,080

3 ENX24515 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim,
amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre bancada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC llis de D 160 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20
cm per sobre del dren envoltat en geotextil, pendent 3%, sèrie SN-4, rigidesa 4KN/m2

AMIDAMENT DIRECTE 18,610

5 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm
de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 EG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada superficialment, grau
de protecció IP-43, IK 07.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 1G621191 u Interruptor de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat, amb marc per a
mecanisme universal d'1 element de preu econòmic, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums,
per a funcions de control i commandament, de 12G1, 10 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd i
grau de protecció 7 col·locat en tub, canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 120,310

5 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, grau de
protecció IP-44, amb tapa, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP43 IK09

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, grau de protecció IP43, IK09,
col·locat superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x600x175 mm, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 120,310

Obra 01 PRESSUPOST TFG

Euro
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Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  IL·LUMINÀRIA

1 EG0N01 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de 50 W.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 EG7N02 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm d'alçada, per a 1 làmpada halògena QT32 de 100 W, amb cos
de il·luminària d'alumini RAL 9010, difusor de vidre bufat opal llis mate, protecció IP 55 i aïllament classe F.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EG8N03 u Llums d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envolupant de fosa d'alumini sobre
base d'ABS, amb un llum de baix consum d'11 W de potència i un llum de senyalització incandescent, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de
protecció IP 65, de classe II.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EG9N04 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W, grau de protecció IP 67 amb voltatge 220-240, làmpada
fluorescent de 1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, amb un pes de 5,6 Kg, juntes de estanquitat en
silicona, protegida contra la corrosió i portalàmpades de policarbonat tipus G-13/G5/2G11.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 08  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ASCENSORS

1 EG4N03 u Ascensor para PMR, amb doble sentit de porta, sense cambra de mandos, que incorpora tots els elements dins
de l'espai de l'estructura de l'ascensor. Les dimensions de cabina són 2.26x2.5m i porta de 1,5m, i instal·lació
elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EG5N04 u Partida alçada a justificar de subministrament i col·locació de xapa d'acer pintat amb oxidón per a
recobriment de les quatre parets vistes del mòdul superficial de l'ascensor, ancorada sobre perfils metàl·lics de
tub rectangular de 5x5cm col·locats en forma de marc amb travesses atornillats en la paret de formigó, acabat
com indiqui la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 4LZ11511 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.7 m, amb llosa de formigó estructural HA-25/B/10/I, de 60 cm de
gruix, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de granulat amb grava
de pedrera de 15 cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret
estructural de maó ceràmic calat de 290x140x100 mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista amb
morter de ciment, acabat remolinat, revestiment exterior arrebossat esquerdejat amb morter de ciment, amb
instal·lació elèctrica formada per presa de corrent de 16 A, interruptor, llum estanc amb tubs fluorescents i
conductor de coure de designació UNE 0,6/1 KV, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 09  URBANITZACIÓ SUPERFICIAL
Titol 3 01  FERMS I PAVIMENTS
Titol 4 01  ZONA PÀRQUING

Euro
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1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.228,910

2 G91913B1 m3 La formació de l'esplanada, estarà format amb terra seleccionada de 45 cm de gruix sobre sòl tolerable pròpia
de l'obra, i compactació del material al 100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 650,600

3 G931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 506,020

4 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració B50/70, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

AMIDAMENT DIRECTE 173,500

5 EBA1G130 m Pintat sobre paviment asfàltic d'una faixa contínua de color blanc de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb
mitjans manuals.

AMIDAMENT DIRECTE 169,500

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 09  URBANITZACIÓ SUPERFICIAL
Titol 3 01  FERMS I PAVIMENTS
Titol 4 02  ZONA ANDANA

1 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material
al 97% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 76,651

2 F9E1F10PESLL m2 Paviment de panot de 9 pastilles per andanes dimensions 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior ref. 969 de la
sèrie Henri Matisse de SANTA&COLE , col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, gruix de 3cm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 674,110

3 G965A2D5 m Vorada tipus T1, recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

AMIDAMENT DIRECTE 29,200

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 09  URBANITZACIÓ SUPERFICIAL
Titol 3 01  FERMS I PAVIMENTS
Titol 4 03  ZONA VORERES

1 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material

Euro
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al 97% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 E9C1143D m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, sèrie relleu de 5 ratlles blanc polit, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, per a ús exterior

AMIDAMENT DIRECTE 79,960

3 F973212F m Rigola gris de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 20x20x4 cm, col·locats amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 88,830

4 F96512D9 m Vorada tipus T2, recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

AMIDAMENT DIRECTE 85,330

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 09  URBANITZACIÓ SUPERFICIAL
Titol 3 02  MOBILIARI URBÀ

1 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó
i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 90,850

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb
suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GHM11J22 u Fanal amb distribució de llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor
de mercuri de 80 W, de preu alt, tancada, amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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19C11312P-1 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior

intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (Paviment escales)

36,04 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

19C11412P-2 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior

intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (Paviment pas inferior)

38,02 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

1A211453P-3 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 40 mm de

gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de

fulles batents, tapajunts de fusta i tancament amb clau

110,22 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

1G621191P-4 u Interruptor de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,

encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu econòmic, tub flexible

corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de

designació UNE H07V-U

38,66 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

2DB18425P-5 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó

HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó

calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa

de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.205,62 €

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

4B14C32EP-6 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm

cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

19,58 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

4LZ11511P-7 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.7 m, amb llosa de formigó estructural

HA-25/B/10/I, de 60 cm de gruix, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats

cada 20 cm, subbase de granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix, barrera de

vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat

de 290x140x100 mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista amb morter de

ciment, acabat remolinat, revestiment exterior arrebossat esquerdejat amb morter de ciment,

amb instal·lació elèctrica formada per presa de corrent de 16 A, interruptor, llum estanc amb

tubs fluorescents i conductor de coure de designació UNE 0,6/1 KV, col·locat en tub

2.031,21 €

(DOS MIL TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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E221F651P-8 m3 Excavació de terres per a buidada en l'avanç de l'estructura total, en terreny de trànsit, amb

compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor

84,75 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E242206AP-9 m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb

camió de 12t t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km, inclòs permisos i canòn

d'abocada.

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E32515G1P-10 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

89,05 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

E32B100PP-11 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres

corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E32D1A03P-12 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs

de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E3G5241KP-13 m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament

amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots

inclòs

93,25 €

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

E3GZ1000P-14 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.800,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

E3GZ2000P-15 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.580,57 €

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E3GZA400P-16 m Enderroc de coronament de pantalla, de 35 cm d'amplària 38,28 €

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

E3GZC010P-17 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals

prefabricats de 100 kN de capacitat de càrrega

34,46 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E3GZJGDBP-18 m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de

pi i armat amb acer B400S

204,22 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 3

E45218B3P-19 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat amb cubilot

103,34 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E4B23000P-20 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E4DE1160P-21 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de

perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

97,33 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

E762DA0AP-22 m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic

no regenerat (butil), col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

31,31 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E82A5B3KP-23 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres 40x40 extruït

sense esmaltar preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica

C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

33,88 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E84AGDGCP-24 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització llisa, lacades, horitzontals de 30 cm

d'amplària, separades , sistema desmuntable amb entramat vist, muntades en posició

horitzontal, separades 10 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb

encuny per a fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb

suspensió autoniveladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al

forjat

52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E9C1143DP-25 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, sèrie relleu de 5 ratlles blanc polit,

preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,de 3 cm de gruix, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

24,95 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EASAU010P-26 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 100x205

cm, preu alt amb tanca antipànic, amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc,

tancament amb clau,col·locada

436,82 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EB12U010P-27 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20

mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2

mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera

de 165l

86,25 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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EBA1G130P-28 m Pintat sobre paviment asfàltic d'una faixa contínua de color blanc de 10 cm, amb pintura no

reflectora, amb mitjans manuals.

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EG0N01P-29 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de

50 W.

120,06 €

(CENT VINT EUROS AMB SIS CENTIMS)

EG11UB25P-30 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A,

segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els

fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció

IP43 IK09

233,45 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EG142602P-31 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada

superficialment, grau de protecció IP-43, IK 07.

103,66 €

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EG1AU010P-32 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector

terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

324,38 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EG1PU1A7P-33 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15

kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,

format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de

vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),

sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de

tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, grau de protecció IP43, IK09, col·locat

superficialment.

368,82 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EG21251HP-34 m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica

de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EG31MUCGP-35 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 12G1, 10 mm2 de

secció, amb conductor de protecció groc-verd i grau de protecció 7 col·locat en tub, canal o

safata

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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EG4N03P-36 u Ascensor para PMR, amb doble sentit de porta, sense cambra de mandos, que incorpora tots

els elements dins de l'espai de l'estructura de l'ascensor. Les dimensions de cabina són

2.26x2.5m i porta de 1,5m, i instal·lació elèctrica.

33.303,41 €

(TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EG5N04P-37 u Partida alçada a justificar de subministrament i col·locació de xapa d'acer pintat amb oxidón

per a

recobriment de les quatre parets vistes del mòdul superficial de l'ascensor, ancorada sobre

perfils metàl·lics de tub rectangular de 5x5cm col·locats en forma de marc amb travesses

atornillats en la paret de formigó, acabat com indiqui la D.F.

6.720,00 €

(SIS MIL SET-CENTS VINT EUROS)

EG631A52P-38 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250

V, grau de protecció IP-44, amb tapa, preu mitjà, encastada

9,35 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EG7N02P-39 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm d'alçada, per a 1 làmpada halògena QT32

de 100 W, amb cos de il·luminària d'alumini RAL 9010, difusor de vidre bufat opal llis mate,

protecció IP 55 i aïllament classe F.

177,63 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EG8N03P-40 u Llums d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envolupant de

fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb un llum de baix consum d'11 W de potència i un llum

de senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per cobrir

una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II.

398,41 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EG9N04P-41 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W, grau de protecció IP 67 amb voltatge

220-240, làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, amb un pes de

5,6 Kg, juntes de estanquitat en silicona, protegida contra la corrosió i portalàmpades de

policarbonat tipus G-13/G5/2G11.

186,44 €

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

ENX24515P-42 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de

37 m, com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i

muntat sobre bancada

2.376,90 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F2194JK5P-43 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 retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,78 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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F21B3001P-44 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,46 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F21H1641P-45 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

78,02 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

F6A2U010P-46 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament

o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

62,46 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F96512D9P-47 m Vorada tipus T2, recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a

vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó

HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

24,44 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F973212FP-48 m Rigola gris de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 20x20x4 cm,

col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,80 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F9E1F10PESLLP-49 m2 Paviment de panot de 9 pastilles per andanes dimensions 20x20x3 cm, classe 1a, preu

superior ref. 969 de la sèrie Henri Matisse de SANTA&COLE , col·locat a truc de maceta amb

morter mixt 1:0,5:4, gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de

color amb ciment blanc de ram de paleta

40,09 €

(QUARANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)

FQ13A296P-50 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm

de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

702,06 €

(SET-CENTS DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

FQ21BC60P-51 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

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

71,01 €

(SETANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

G10N01P-52 m Demolició i enderroc vies ferroviàries, càrrega de tots els elements d'una via; terres de balast,

travesses, vies fèrries, desmontage i/o demolicions amb màquinaria.

39,30 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G2131323P-53 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió

62,59 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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G2141301P-54 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

22,12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G2143301P-55 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,54 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G2144301P-56 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

46,09 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

G2191305P-57 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

G2211101P-58 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G22244C3P-59 m3 Excavació de terres recinte pantalles amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de

4 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material

excavat

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G2225123P-60 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 càrrega mecànica del material excavat

7,73 €

(SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G228L60FP-61 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia

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

compactació del 95 % PM

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

G241203AP-62 m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocadors autoritzats,

amb camió de 7t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut

de menys de 20 km , inclòs permisos i canòn d'abocada.

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G3GB1100P-63 kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

G45918G3P-64 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/IIa de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,17 €

(CENT UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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G45C18G3P-65 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

101,17 €

(CENT UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G45C7CG3P-66 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

116,95 €

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G4B91200P-67 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP400 S en barres de

diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

G4BC1100P-68 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

G4BC3100P-69 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

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

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G4DC1D00P-70 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb

tauler de fusta de pi

28,11 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

G4DCBD00P-71 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim

5 m, amb tauler de fusta de pi

46,29 €

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

G4EN01P-72 u Construcció i estintolament longitudinal de les vies de 13 m format per 4 paquets de via, i

cada paquet esta format per 3 carrils. Aquests carrils estan proporcionats per RENFE

afectant als dos fils d'una via. Inclou també l'estintolament transversal, format per 3 IPE

dobles de 400. Comprèn la mà d'obra necessària per a la càrrega, transport i descàrrega

dels carrils en un punt d'ocupació per a la formació dels paquets, així com els cupons de carril

per a la subjecció transversal dels paquets i les travesses de fusta que han de substituir a les

de formigó en cas de fitació sobre via amb travesses de formigó. Els paquets de carril es

col·locaran en els laterals dels carrils de la via per l'estintolament i quedaran clavats

mitjançant cèrcols metàl·lics o collets per compte de la Contracta. S'inclouen les operacions

de descoberta parcial de calaixos i caps de travesses per a la col·locació dels cèrcols i els

tascons, reposició de la via al seu estat original, amb recuperació de balast, aportació

procedent de descàrregues i apilaments, anivellació, alineacions prèvies amb batedora

lleugera i definitiva amb batedora pesada en anivellació i alineació definitiva de 150 m a cada

costat de l'estintolament i perfilat manual. Inclou la recollida dels materials emprats per a

l'estintolament, carga, transport i descàrrega en magatzem d'estació o lloc que determini el

representant de RENFE, així com elements complementaris, varis i mitjans auxiliars. Partida

extreta del Banc de Preus paramètrics de via de RENFE amb preu actualitzat per 2002.

29.841,80 €

(VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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G4F2B5AHP-73 m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de

290x140x100 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb

morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a

compressió de la paret de 9 N/mm2

341,91 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

G5N02P-74 m2 Desplaçament oleodinàmic horitzontal d'estructura de qualsevol dimensió, injecció auxiliars

de llots, inclou mesures de control i vigilància durant la translació. Inclou les bigues d'avanç i

el gats hidràulics per dur a terme l'empenta.

960,55 €

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G7732C20P-75 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i

resistent a la intempèrie

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G7C44H84P-76 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix

10 mm, cambra d'aire ventilada, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència

tèrmica >= 0,35294 m2K/W amb tel de vidre i protecció elàstica col·locat amb fixacions

mecàniques

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G91913B1P-77 m3 La formació de l'esplanada, estarà format amb terra seleccionada de 45 cm de gruix sobre sòl

tolerable pròpia de l'obra, i compactació del material al 100 % del PM

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

G931R01LP-78 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i

piconatge del material al 100 % del PM

23,21 €

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

G9382461P-79 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb

estenedora i piconatge del material al 97% del PM

77,12 €

(SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G965A2D5P-80 m Vorada tipus T1, recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a

vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó

HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

23,66 €

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

G9GL3G8AP-81 m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200

a 1400 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic

afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

186,40 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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G9H18213P-82 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb

granulat calcari i betum asfàltic de penetració B50/70, estesa i compactada al 97 % de

l'assaig marshall

53,34 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

GD5AU040P-83 m Drenatge amb tub perforat de PVC llis de D 160 mm, col·locat en rasa i reblert amb material

granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil, pendent 3%, sèrie SN-4,

rigidesa 4KN/m2

14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

GD5G1150P-84 m Canal prefabricat de mitja canya de formigó en forma de U i encaix, de 10 cm d'amplària

interior.

30,13 €

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GD5H5153P-85 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil

lateral i baixant, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15, segons norma UNE-EN

1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm

de gruix i parets de 100 mm de gruix

121,27 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

GG151D22P-86 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54,

muntada superficialment

22,65 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GHM11J22P-87 u Fanal amb distribució de llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb

làmpada de vapor de mercuri de 80 W, de preu alt, tancada, amb columna de planxa d'acer

galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base

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

504,66 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

K4D2DA26P-88 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base

rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

35,32 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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P-1 19C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior

intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (Paviment escales)

36,04 €

Altres conceptes 36,04000 €

P-2 19C11412 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior

intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (Paviment pas inferior)

38,02 €

Altres conceptes 38,02000 €

P-3 1A211453 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 40 mm de

gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de

fulles batents, tapajunts de fusta i tancament amb clau

110,22 €

Altres conceptes 110,22000 €

P-4 1G621191 u Interruptor de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,

encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu econòmic, tub flexible

corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de

designació UNE H07V-U

38,66 €

Altres conceptes 38,66000 €

P-5 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó

HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó

calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa

de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.205,62 €

Altres conceptes 1.205,62000 €

P-6 4B14C32E m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm

cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

19,58 €

Altres conceptes 19,58000 €

P-7 4LZ11511 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.7 m, amb llosa de formigó estructural

HA-25/B/10/I, de 60 cm de gruix, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats

cada 20 cm, subbase de granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix, barrera de

vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat

de 290x140x100 mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista amb morter de

ciment, acabat remolinat, revestiment exterior arrebossat esquerdejat amb morter de ciment,

amb instal·lació elèctrica formada per presa de corrent de 16 A, interruptor, llum estanc amb

tubs fluorescents i conductor de coure de designació UNE 0,6/1 KV, col·locat en tub

2.031,21 €

Altres conceptes 2.031,21000 €
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P-8 E221F651 m3 Excavació de terres per a buidada en l'avanç de l'estructura total, en terreny de trànsit, amb

compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor

84,75 €

Altres conceptes 84,75000 €

P-9 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocador autoritzat, amb

camió de 12t t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km, inclòs permisos i canòn

d'abocada.

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-10 E32515G1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

89,05 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,69700 €

Altres conceptes 14,35300 €

P-11 E32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres

corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00659 €

Altres conceptes 1,23341 €

P-12 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs

de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

16,16 €

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

B0DZA000 l Desencofrant 0,20080 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,39128 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65969 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 13,20596 €

P-13 E3G5241K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament

amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots

inclòs

93,25 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,77963 €

B0659A0L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, 44,19251 €

Altres conceptes 48,27786 €

P-14 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.800,00 €

Altres conceptes 4.800,00000 €

P-15 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.580,57 €

Altres conceptes 2.580,57000 €

P-16 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 35 cm d'amplària 38,28 €

Altres conceptes 38,28000 €

P-17 E3GZC010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals

prefabricats de 100 kN de capacitat de càrrega

34,46 €
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Altres conceptes 34,46000 €

P-18 E3GZJGDB m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de

pi i armat amb acer B400S

204,22 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,72600 €

B0A31000 kg Clau acer 0,38019 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,16485 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 3,43200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,25100 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,45460 €

Altres conceptes 178,81136 €

P-19 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat amb cubilot

103,34 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 77,50050 €

Altres conceptes 25,83950 €

P-20 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,34704 €

P-21 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de

perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

97,33 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 18,90000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,69329 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,49435 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21974 €

Altres conceptes 73,50441 €

P-22 E762DA0A m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic

no regenerat (butil), col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

31,31 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,74800 €

B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i 2.4 kg/m2 16,07100 €

Altres conceptes 13,49100 €

P-23 E82A5B3K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres 40x40 extruït

sense esmaltar preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica

C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

33,88 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,56400 €
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B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,33390 €

B0FG5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu 16,40100 €

Altres conceptes 13,58110 €

P-24 E84AGDGC m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització llisa, lacades, horitzontals de 30 cm

d'amplària, separades , sistema desmuntable amb entramat vist, muntades en posició

horitzontal, separades 10 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb

encuny per a fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb

suspensió autoniveladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al

forjat

52,34 €

B84AGDG0 m2 Lamel·la d'alumini llisa lacada, horitzontal, de 30 cm d'amplària, per a cel ras desmunt 41,52750 €

B84Z10J0 m2 Entramat metàl·lic vist, per a cel ras de lamel·les horitzontals 4,43000 €

Altres conceptes 6,38250 €

P-25 E9C1143D m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, sèrie relleu de 5 ratlles blanc polit,

preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,de 3 cm de gruix, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

24,95 €

B9C11434 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, relleu de 5 ratlles blanc polit preu mitjà, 13,82160 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,36425 €

Altres conceptes 9,76415 €

P-26 EASAU010 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 100x205

cm, preu alt amb tanca antipànic, amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc,

tancament amb clau,col·locada

436,82 €

BASAU010 u Porta tallafoc metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, pr 430,83000 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-27 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20

mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2

mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera

de 165l

86,25 €

BB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodo de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 61,02000 €

Altres conceptes 25,23000 €

P-28 EBA1G130 m Pintat sobre paviment asfàltic d'una faixa contínua de color blanc de 10 cm, amb pintura no

reflectora, amb mitjans manuals.

2,86 €

BBA12000 kg Pintura color blanc no reflectora per a senyalització 0,28750 €

Altres conceptes 2,57250 €

P-29 EG0N01 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de

50 W.

120,06 €

B2001 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena Q 89,71000 €
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B2002 u Làmpada halògena QT 12 de 50 W 7,80000 €

B2003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació 0,90000 €

Altres conceptes 21,65000 €

P-30 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A,

segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els

fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció

IP43 IK09

233,45 €

BG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 2 166,50000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €

Altres conceptes 56,07000 €

P-31 EG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada

superficialment, grau de protecció IP-43, IK 07.

103,66 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,31000 €

BG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de dotze mòduls i per a 101,23000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-32 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector

terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

324,38 €

BG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en munt 292,98000 €

Altres conceptes 31,40000 €

P-33 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15

kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,

format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de

vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),

sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de

tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, grau de protecció IP43, IK09, col·locat

superficialment.

368,82 €

BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual 312,75000 €

Altres conceptes 56,07000 €

P-34 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica

de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,57 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 0,55080 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 1,87920 €
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P-35 EG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 12G1, 10 mm2 de

secció, amb conductor de protecció groc-verd i grau de protecció 7 col·locat en tub, canal o

safata

5,11 €

BG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, a 4,21260 €

Altres conceptes 0,89740 €

P-36 EG4N03 u Ascensor para PMR, amb doble sentit de porta, sense cambra de mandos, que incorpora tots

els elements dins de l'espai de l'estructura de l'ascensor. Les dimensions de cabina són

2.26x2.5m i porta de 1,5m, i instal·lació elèctrica.

33.303,41 €

Sense descomposició 33.303,41000 €

P-37 EG5N04 u Partida alçada a justificar de subministrament i col·locació de xapa d'acer pintat amb oxidón

per a

recobriment de les quatre parets vistes del mòdul superficial de l'ascensor, ancorada sobre

perfils metàl·lics de tub rectangular de 5x5cm col·locats en forma de marc amb travesses

atornillats en la paret de formigó, acabat com indiqui la D.F.

6.720,00 €

Sense descomposició 6.720,00000 €

P-38 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250

V, grau de protecció IP-44, amb tapa, preu mitjà, encastada

9,35 €

BG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 2,97000 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-39 EG7N02 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm d'alçada, per a 1 làmpada halògena QT32

de 100 W, amb cos de il·luminària d'alumini RAL 9010, difusor de vidre bufat opal llis mate,

protecció IP 55 i aïllament classe F.

177,63 €

B2004 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm d'alçada, per a 1 làmpada halògena 156,13000 €

B2005 u Làmpada halògena QT 32 de 100 W. 9,77000 €

B2006 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90000 €

Altres conceptes 10,83000 €

P-40 EG8N03 u Llums d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envolupant de

fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb un llum de baix consum d'11 W de potència i un llum

de senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per cobrir

una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II.

398,41 €

B2003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació 0,90000 €

BH6B39T1 u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envolt 375,86000 €

Altres conceptes 21,65000 €

P-41 EG9N04 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W, grau de protecció IP 67 amb voltatge

220-240, làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, amb un pes de

5,6 Kg, juntes de estanquitat en silicona, protegida contra la corrosió i portalàmpades de

policarbonat tipus G-13/G5/2G11.

186,44 €
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B2007 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W, grau de protecció IP 67 amb volt 146,90000 €

B2008 u Làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, de 2x36W. 17,89000 €

Altres conceptes 21,65000 €

P-42 ENX24515 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de

37 m, com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i

muntat sobre bancada

2.376,90 €

BNX24510 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb una capacitat d'im 2.104,95000 €

Altres conceptes 271,95000 €

P-43 F2194JK5 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 retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,78 €

Altres conceptes 6,78000 €

P-44 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,46 €

Altres conceptes 16,46000 €

P-45 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

78,02 €

Altres conceptes 78,02000 €

P-46 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament

o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

62,46 €

B0CHU500 m2 Planxa desplegada de 0,8 mm de gruix, amb romb de 8x16 mm i fil d'1 mm 28,93650 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 26,70000 €

Altres conceptes 6,82350 €

P-47 F96512D9 m Vorada tipus T2, recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a

vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó

HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

24,44 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,01430 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €

B96512D0 m Vorada T2 recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 5,39700 €

Altres conceptes 14,94615 €

P-48 F973212F m Rigola gris de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 20x20x4 cm,

col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,80 €

B9B11200 u Llambordí granític de 20x20x4 cm 11,00000 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-49 F9E1F10PE m2 Paviment de panot de 9 pastilles per andanes dimensions 20x20x3 cm, classe 1a, preu

superior ref. 969 de la sèrie Henri Matisse de SANTA&COLE , col·locat a truc de maceta amb

morter mixt 1:0,5:4, gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de

color amb ciment blanc de ram de paleta

40,09 €
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B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,78540 €

B9E1F100ESL m2 Paviment hidràulic HENRI MATISSE de SANTA & COLE, versió relleu en negatiu colo 13,26000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €

B0111000 m3 Aigua 0,00111 €

Altres conceptes 25,54699 €

P-50 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm

de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el paviment

702,06 €

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 2 656,00000 €

Altres conceptes 46,06000 €

P-51 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

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

71,01 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 59,00000 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-52 G10N01 m Demolició i enderroc vies ferroviàries, càrrega de tots els elements d'una via; terres de balast,

travesses, vies fèrries, desmontage i/o demolicions amb màquinaria.

39,30 €

Altres conceptes 39,30000 €

P-53 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió

62,59 €

Altres conceptes 62,59000 €

P-54 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

22,12 €

Altres conceptes 22,12000 €

P-55 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,54 €

Altres conceptes 25,54000 €

P-56 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

46,09 €

Altres conceptes 46,09000 €

P-57 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

4,06 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-58 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,08 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-59 G22244C3 m3 Excavació de terres recinte pantalles amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de

4 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material

excavat

5,85 €

Altres conceptes 5,85000 €
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P-60 G2225123 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 càrrega mecànica del material excavat

7,73 €

Altres conceptes 7,73000 €

P-61 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia

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

compactació del 95 % PM

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-62 G241203A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions a abocadors autoritzats,

amb camió de 7t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut

de menys de 20 km , inclòs permisos i canòn d'abocada.

8,98 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-63 G3GB1100 kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00648 €

Altres conceptes 1,14352 €

P-64 G45918G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/IIa de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,17 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 72,56280 €

Altres conceptes 28,60720 €

P-65 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

101,17 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 72,56280 €

Altres conceptes 28,60720 €

P-66 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

116,95 €

B065RH0C m3 Formigó HA-40/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 88,34220 €

Altres conceptes 28,60780 €

P-67 G4B91200 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP400 S en barres de

diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,20 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01080 €

Altres conceptes 1,18920 €

P-68 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,32704 €

P-69 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

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

1,36 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Altres conceptes 1,34704 €

P-70 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb

tauler de fusta de pi

28,11 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,87100 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

Altres conceptes 24,05553 €

P-71 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim

5 m, amb tauler de fusta de pi

46,29 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,87100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57160 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

Altres conceptes 41,51624 €

P-72 G4EN01 u Construcció i estintolament longitudinal de les vies de 13 m format per 4 paquets de via, i

cada paquet esta format per 3 carrils. Aquests carrils estan proporcionats per RENFE

afectant als dos fils d'una via. Inclou també l'estintolament transversal, format per 3 IPE

dobles de 400. Comprèn la mà d'obra necessària per a la càrrega, transport i descàrrega

dels carrils en un punt d'ocupació per a la formació dels paquets, així com els cupons de carril

per a la subjecció transversal dels paquets i les travesses de fusta que han de substituir a les

de formigó en cas de fitació sobre via amb travesses de formigó. Els paquets de carril es

col·locaran en els laterals dels carrils de la via per l'estintolament i quedaran clavats

mitjançant cèrcols metàl·lics o collets per compte de la Contracta. S'inclouen les operacions

de descoberta parcial de calaixos i caps de travesses per a la col·locació dels cèrcols i els

tascons, reposició de la via al seu estat original, amb recuperació de balast, aportació

procedent de descàrregues i apilaments, anivellació, alineacions prèvies amb batedora

lleugera i definitiva amb batedora pesada en anivellació i alineació definitiva de 150 m a cada

costat de l'estintolament i perfilat manual. Inclou la recollida dels materials emprats per a

l'estintolament, carga, transport i descàrrega en magatzem d'estació o lloc que determini el

representant de RENFE, així com elements complementaris, varis i mitjans auxiliars. Partida

extreta del Banc de Preus paramètrics de via de RENFE amb preu actualitzat per 2002.

29.841,80 €
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Sense descomposició 29.841,80000 €

P-73 G4F2B5AH m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de

290x140x100 mm, d'una cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb

morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a

compressió de la paret de 9 N/mm2

341,91 €

B0F1K2A2 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 96,16320 €

Altres conceptes 245,74680 €

P-74 G5N02 m2 Desplaçament oleodinàmic horitzontal d'estructura de qualsevol dimensió, injecció auxiliars

de llots, inclou mesures de control i vigilància durant la translació. Inclou les bigues d'avanç i

el gats hidràulics per dur a terme l'empenta.

960,55 €

Sense descomposició 960,55000 €

P-75 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i

resistent a la intempèrie

15,70 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2.5 mm resistent a la intempèrie 3,25620 €

Altres conceptes 12,44380 €

P-76 G7C44H84 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix

10 mm, cambra d'aire ventilada, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència

tèrmica >= 0,35294 m2K/W amb tel de vidre i protecció elàstica col·locat amb fixacions

mecàniques

6,93 €

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 20 mm de gruix com a màxim 0,51000 €

B7C44H80 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 10 mm, 3,90228 €

Altres conceptes 2,51772 €

P-77 G91913B1 m3 La formació de l'esplanada, estarà format amb terra seleccionada de 45 cm de gruix sobre sòl

tolerable pròpia de l'obra, i compactació del material al 100 % del PM

6,45 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Altres conceptes 6,39450 €

P-78 G931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i

piconatge del material al 100 % del PM

23,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 19,53600 €

Altres conceptes 3,61850 €

P-79 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb

estenedora i piconatge del material al 97% del PM

77,12 €

Altres conceptes 77,12000 €

P-80 G965A2D5 m Vorada tipus T1, recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a

vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó

HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

23,66 €
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B965A2D0 m Vorada T1 recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 d 6,58350 €

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, 2,97612 €

Altres conceptes 14,01783 €

P-81 G9GL3G8A m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200

a 1400 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic

afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

186,40 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 17,89201 €

Altres conceptes 168,50799 €

P-82 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb

granulat calcari i betum asfàltic de penetració B50/70, estesa i compactada al 97 % de

l'assaig marshall

53,34 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat cal 49,86000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-83 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC llis de D 160 mm, col·locat en rasa i reblert amb material

granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil, pendent 3%, sèrie SN-4,

rigidesa 4KN/m2

14,26 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 160 mm, sèrie D, segons normes BS 49 6,60450 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,87026 €

B033U200 t Grava de pedrera de granulat granític de 40 a 80 mm, per a drens 4,28286 €

Altres conceptes 1,50238 €

P-84 GD5G1150 m Canal prefabricat de mitja canya de formigó en forma de U i encaix, de 10 cm d'amplària

interior.

30,13 €

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària 23,45200 €

Altres conceptes 6,67800 €

P-85 GD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil

lateral i baixant, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15, segons norma UNE-EN

1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm

de gruix i parets de 100 mm de gruix

121,27 €

BD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm, amb un pendent del < 1 %, amb 98,44800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,96534 €

Altres conceptes 16,85666 €

P-86 GG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54,

muntada superficialment

22,65 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 7,18000 €

Altres conceptes 15,18000 €
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P-87 GHM11J22 u Fanal amb distribució de llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb

làmpada de vapor de mercuri de 80 W, de preu alt, tancada, amb columna de planxa d'acer

galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base

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

504,66 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 199,92000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 21,45572 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHN22770 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 154,95000 €

Altres conceptes 89,39428 €

P-88 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base

rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

35,32 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19600 €

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 0,20745 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21179 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,91960 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 30,78558 €
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OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA01

TITOL 3 EXCAVACIÓ DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 58)

578,0002,08 1.202,24

2 G22244C3 m3 Excavació de terres recinte pantalles amb rampa d'accés, de més
de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P
- 59)

414,5605,85 2.425,18

TITOL 3TOTAL 01.01.01 3.627,42

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA01

TITOL 3 REBLIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 61)

207,0006,14 1.270,98

TITOL 3TOTAL 01.01.02 1.270,98

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA01

TITOL 3 TRANSPORT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions
a abocador autoritzat, amb camió de 12t t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 30 km, inclòs permisos i canòn d'abocada. (P -
9)

371,0007,70 2.856,70

TITOL 3TOTAL 01.01.03 2.856,70

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I ENDERROCS02

TITOL 3 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 55)

70,98025,54 1.812,83

2 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
57)

235,5004,06 956,13

3 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 54)

3,69022,12 81,62

4 F2194JK5 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 retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 43)

135,0006,78 915,30

5 G10N01 m Demolició i enderroc vies ferroviàries, càrrega de tots els
elements d'una via; terres de balast, travesses, vies fèrries,
desmontage i/o demolicions amb màquinaria. (P - 52)

167,40039,30 6.578,82
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TITOL 3TOTAL 01.02.01 10.344,70

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I ENDERROCS02

TITOL 3 TRANSPORT DE MATERIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions
a abocador autoritzat, amb camió de 12t t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 30 km, inclòs permisos i canòn d'abocada. (P -
9)

101,6707,70 782,86

TITOL 3TOTAL 01.02.02 782,86

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I ENDERROCS02

TITOL 3 DESMUNTATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 44)

10,50016,46 172,83

2 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 45)

1,00078,02 78,02

TITOL 3TOTAL 01.02.03 250,85

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 PANTALLES PERIMETRALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3G5241K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb
additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 13)

663,00093,25 61.824,75

2 G3GB1100 kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2 (P - 63)

15.209,2001,15 17.490,58

3 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 14)

1,0004.800,00 4.800,00

4 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 15)

1,0002.580,57 2.580,57

5 E3GZJGDB m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 18)

80,900204,22 16.521,40

6 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
56)

10,12046,09 466,43

7 E3GZC010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de
mur pantalla, amb puntals prefabricats de 100 kN de capacitat de
càrrega (P - 17)

14,00034,46 482,44
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TITOL 3TOTAL 01.03.01 104.166,17

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 ELEMENTS AUXILIARS SUPORT CALAIX02

TITOL 4 SOLERA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 70)

4,88028,11 137,18

2 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 68)

277,2801,34 371,56

3 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
65)

6,290101,17 636,36

TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 1.145,10

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 ELEMENTS AUXILIARS SUPORT CALAIX02

TITOL 4 MURETS GUIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3GZJGDB m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 18)

8,500204,22 1.735,87

TITOL 4TOTAL 01.03.02.02 1.735,87

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 ELEMENTS AUXILIARS SUPORT CALAIX02

TITOL 4 MUR DE REACCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225123 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
càrrega mecànica del material excavat (P - 60)

1,7007,73 13,14

2 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 12)

2,55016,16 41,21

3 E32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2 (P - 11)

465,8801,24 577,69

4 E32515G1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 10)

2,96089,05 263,59

TITOL 4TOTAL 01.03.02.03 895,63

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03
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TITOL 3 ACTUACIÓ PRÈVIA A L'EXECUCIÓ CALAIX03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P -
75)

34,00015,70 533,80

TITOL 3TOTAL 01.03.03 533,80

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 104

TITOL 4 LLOSA INFERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 70)

6,25628,11 175,86

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)

325,3901,36 442,53

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
66)

5,970116,95 698,19

TITOL 4TOTAL 01.03.04.01 1.316,58

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 104

TITOL 4 LLOSA SUPERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 70)

16,90028,11 475,06

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)

346,1901,36 470,82

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
66)

4,480116,95 523,94

TITOL 4TOTAL 01.03.04.02 1.469,82

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 104

TITOL 4 TESTERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 88)

54,00035,32 1.907,28

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

488,2901,36 664,07

3 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
19)

7,600103,34 785,38
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TITOL 4TOTAL 01.03.04.03 3.356,73

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 104

TITOL 4 FRONT D'AVANÇ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 88)

20,74035,32 732,54

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

298,2101,36 405,57

3 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
19)

2,700103,34 279,02

TITOL 4TOTAL 01.03.04.04 1.417,13

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 205

TITOL 4 LLOSA INFERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 70)

6,25628,11 175,86

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)

325,3901,36 442,53

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
66)

5,970116,95 698,19

TITOL 4TOTAL 01.03.05.01 1.316,58

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 205

TITOL 4 LLOSA SUPERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 70)

16,90028,11 475,06

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)

346,1901,36 470,82

3 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
66)

4,480116,95 523,94

TITOL 4TOTAL 01.03.05.02 1.469,82

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03
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TITOL 3 EXECUCIÓ CALAIX 205

TITOL 4 TESTERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 88)

54,00035,32 1.907,28

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

488,2901,36 664,07

3 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
19)

7,600103,34 785,38

TITOL 4TOTAL 01.03.05.03 3.356,73

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 FORJATS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 35 cm d'amplària (P -
16)

80,90038,28 3.096,85

2 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima
de 6 m, per a una superfície horitzontal (P - 21)

59,60097,33 5.800,87

3 G4B91200 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats
AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 67)

1.832,6001,20 2.199,12

4 G45918G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 64)

13,850101,17 1.401,20

TITOL 3TOTAL 01.03.06 12.498,04

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 ESCALES D'ACCÉS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi (P -
71)

16,20046,29 749,90

2 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 68)

122,4401,34 164,07

3 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
65)

2,400101,17 242,81

TITOL 3TOTAL 01.03.07 1.156,78

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL ESTINTOLAMENT VIES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4EN01 u Construcció i estintolament longitudinal de les vies de 13 m
format per 4 paquets de via, i cada paquet esta format per 3

2,00029.841,80 59.683,60

Euro



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

PRESSUPOST Pàg.:18/05/13 7Data:

carrils. Aquests carrils estan proporcionats per RENFE afectant
als dos fils d'una via. Inclou també l'estintolament transversal,
format per 3 IPE dobles de 400. Comprèn la mà d'obra
necessària per a la càrrega, transport i descàrrega dels carrils en
un punt d'ocupació per a la formació dels paquets, així com els
cupons de carril per a la subjecció transversal dels paquets i les
travesses de fusta que han de substituir a les de formigó en cas
de fitació sobre via amb travesses de formigó. Els paquets de
carril es col·locaran en els laterals dels carrils de la via per
l'estintolament i quedaran clavats mitjançant cèrcols metàl·lics o
collets per compte de la Contracta. S'inclouen les operacions de
descoberta parcial de calaixos i caps de travesses per a la
col·locació dels cèrcols i els tascons, reposició de la via al seu
estat original, amb recuperació de balast, aportació procedent de
descàrregues i apilaments, anivellació, alineacions prèvies amb
batedora lleugera i definitiva amb batedora pesada en anivellació
i alineació definitiva de 150 m a cada costat de l'estintolament i
perfilat manual. Inclou la recollida dels materials emprats per a
l'estintolament, carga, transport i descàrrega en magatzem
d'estació o lloc que determini el representant de RENFE, així
com elements complementaris, varis i mitjans auxiliars. Partida
extreta del Banc de Preus paramètrics de via de RENFE amb
preu actualitzat per 2002. (P - 72)

CAPÍTOLTOTAL 01.04 59.683,60

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL EMPENTA D'ESTRUCTURA05

TITOL 3 PROCÉS D'EMPENTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G5N02 m2 Desplaçament oleodinàmic horitzontal d'estructura de qualsevol
dimensió, injecció auxiliars de llots, inclou mesures de control i
vigilància durant la translació. Inclou les bigues d'avanç i el gats
hidràulics per dur a terme l'empenta. (P - 74)

39,000960,55 37.461,45

2 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 53)

9,00062,59 563,31

3 E221F651 m3 Excavació de terres per a buidada en l'avanç de l'estructura total,
en terreny de trànsit, amb compressor i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 8)

107,40084,75 9.102,15

TITOL 3TOTAL 01.05.01 47.126,91

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL EMPENTA D'ESTRUCTURA05

TITOL 3 POSTERIOR A L'EMPENTA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 53)

5,10062,59 319,21

2 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
65)

25,000101,17 2.529,25

TITOL 3TOTAL 01.05.02 2.848,46

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL EMPENTA D'ESTRUCTURA05

TITOL 3 TRANSPORT DE MATERIALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 G241203A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i demolicions
a abocadors autoritzats, amb camió de 7t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km , inclòs permisos i canòn d'abocada. (P - 62)

121,4708,98 1.090,80

TITOL 3TOTAL 01.05.03 1.090,80

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL REVESTIMENTS I ACABATS PAS INFERIOR06

TITOL 3 REVESTIMENTS PAS INFERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4F2B5AH m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó
calat, HD, R-25, de 290x140x100 mm, d'una cara vista, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència
a compressió de la paret de 9 N/mm2 (P - 73)

7,950341,91 2.718,18

2 G9GL3G8A m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic
afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris (P - 81)

7,280186,40 1.356,99

3 E82A5B3K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres 40x40 extruït sense esmaltar preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 23)

143,50033,88 4.861,78

4 E84AGDGC m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització llisa, lacades,
horitzontals de 30 cm d'amplària, separades , sistema
desmuntable amb entramat vist, muntades en posició horitzontal,
separades 10 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils
omega amb encuny per a fixació clipada d'acer galvanitzat,
sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoniveladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades
mecànicament al forjat (P - 24)

68,24052,34 3.571,68

5 19C11412 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat (Paviment pas inferior) (P - 2)

71,78038,02 2.729,08

6 19C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat (Paviment escales) (P - 1)

44,25636,04 1.594,99

7 EASAU010 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca antipànic,
amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc, tancament
amb clau,col·locada (P - 26)

1,000436,82 436,82

8 1A211453 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta
per a pintar de 40 mm de gruix, per a una llum de bastiment de
80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles
batents, tapajunts de fusta i tancament amb clau (P - 3)

1,000110,22 110,22

9 4B14C32E m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de
perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter
de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb
acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'esmalt sintètic (P - 6)

33,68019,58 659,45

10 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants
de tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cms i plafó de xapa
d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de
gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a

35,00086,25 3.018,75

Euro
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l'obra amb formigonera de 165l (P - 27)

TITOL 3TOTAL 01.06.01 21.057,94

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL REVESTIMENTS I ACABATS PAS INFERIOR06

TITOL 3 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E762DA0A m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic (P - 22)

79,66031,31 2.494,15

2 G7C44H84 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW),
segons UNE-EN 13162, de gruix 10 mm, cambra d'aire ventilada,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència
tèrmica >= 0,35294 m2K/W amb tel de vidre i protecció elàstica
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 76)

50,7006,93 351,35

TITOL 3TOTAL 01.06.02 2.845,50

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL DRENATGE DEL PAS INFERIOR07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral i baixant, amb reixa d'acer
inoxidable nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P -
85)

14,540121,27 1.763,27

2 GD5G1150 m Canal prefabricat de mitja canya de formigó en forma de U i
encaix, de 10 cm d'amplària interior. (P - 84)

18,08030,13 544,75

3 ENX24515 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió,
amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim, amb un cabal
d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre
bancada (P - 42)

1,0002.376,90 2.376,90

4 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC llis de D 160 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del
dren envoltat en geotextil, pendent 3%, sèrie SN-4, rigidesa
4KN/m2 (P - 83)

18,61014,26 265,38

5 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3.5 m de fondària,
amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb
mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de
gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm (P - 5)

1,0001.205,62 1.205,62

CAPÍTOLTOTAL 01.07 6.155,92

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de
dotze mòduls i muntada superficialment, grau de protecció IP-43,
IK 07. (P - 31)

1,000103,66 103,66

2 GG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 86)

6,00022,65 135,90

Euro
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3 1G621191 u Interruptor de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu econòmic, tub flexible corrugat de
PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació UNE H07V-U (P - 4)

2,00038,66 77,32

4 EG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions
de control i commandament, de 12G1, 10 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd i grau de protecció 7 col·locat
en tub, canal o safata (P - 35)

120,3105,11 614,78

5 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, grau de protecció IP-44, amb
tapa, preu mitjà, encastada (P - 38)

7,0009,35 65,45

6 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, del tipus BUC, de 250 A, segons esquema UNESA número
9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els fusibles)
i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10,
grau de protecció IP43 IK09 (P - 30)

1,000233,45 233,45

7 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent
fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P)
de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, grau de protecció IP43, IK09,
col·locat superficialment. (P - 33)

1,000368,82 368,82

8 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre
de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils,
marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat (P - 32)

1,000324,38 324,38

9 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 34)

120,3102,57 309,20

TITOL 3TOTAL 01.08.01 2.232,96

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

TITOL 3 IL·LUMINÀRIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG0N01 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de diàmetre, per a 1
làmpada halògena QT 12 de 50 W. (P - 29)

8,000120,06 960,48

2 EG7N02 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm d'alçada, per a
1 làmpada halògena QT32 de 100 W, amb cos de il·luminària
d'alumini RAL 9010, difusor de vidre bufat opal llis mate,
protecció IP 55 i aïllament classe F. (P - 39)

4,000177,63 710,52

3 EG8N03 u Llums d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre
borosilicat i envolupant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb
un llum de baix consum d'11 W de potència i un llum de
senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per cobrir una superfície aproximada de 50 m2,
amb grau de protecció IP 65, de classe II. (P - 40)

3,000398,41 1.195,23
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4 EG9N04 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W, grau de
protecció IP 67 amb voltatge 220-240, làmpada fluorescent de
1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, amb un pes de 5,6
Kg, juntes de estanquitat en silicona, protegida contra la corrosió
i portalàmpades de policarbonat tipus G-13/G5/2G11. (P - 41)

14,000186,44 2.610,16

TITOL 3TOTAL 01.08.02 5.476,39

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

TITOL 3 ASCENSORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG4N03 u Ascensor para PMR, amb doble sentit de porta, sense cambra de
mandos, que incorpora tots els elements dins de l'espai de
l'estructura de l'ascensor. Les dimensions de cabina són
2.26x2.5m i porta de 1,5m, i instal·lació elèctrica. (P - 36)

2,00033.303,41 66.606,82

2 EG5N04 u Partida alçada a justificar de subministrament i col·locació de
xapa d'acer pintat amb oxidón per a
recobriment de les quatre parets vistes del mòdul superficial de
l'ascensor, ancorada sobre perfils metàl·lics de tub rectangular de
5x5cm col·locats en forma de marc amb travesses atornillats en
la paret de formigó, acabat com indiqui la D.F. (P - 37)

2,0006.720,00 13.440,00

3 4LZ11511 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.7 m, amb llosa de
formigó estructural HA-25/B/10/I, de 60 cm de gruix, armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats cada 20 cm,
subbase de granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix,
barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48
g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de 290x140x100
mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista amb
morter de ciment, acabat remolinat, revestiment exterior
arrebossat esquerdejat amb morter de ciment, amb instal·lació
elèctrica formada per presa de corrent de 16 A, interruptor, llum
estanc amb tubs fluorescents i conductor de coure de designació
UNE 0,6/1 KV, col·locat en tub (P - 7)

2,0002.031,21 4.062,42

TITOL 3TOTAL 01.08.03 84.109,24

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ SUPERFICIAL09

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS01

TITOL 4 ZONA PÀRQUING01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 58)

1.228,9102,08 2.556,13

2 G91913B1 m3 La formació de l'esplanada, estarà format amb terra seleccionada
de 45 cm de gruix sobre sòl tolerable pròpia de l'obra, i
compactació del material al 100 % del PM (P - 77)

650,6006,45 4.196,37

3 G931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada
amb motoanivelladora i piconatge del material al 100 % del PM
(P - 78)

506,02023,21 11.744,72

4 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració B50/70, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall (P - 82)

173,50053,34 9.254,49

5 EBA1G130 m Pintat sobre paviment asfàltic d'una faixa contínua de color blanc
de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals. (P -
28)

169,5002,86 484,77

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.09.01.01 28.236,48

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ SUPERFICIAL09

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS01

TITOL 4 ZONA ANDANA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5
N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 79)

76,65177,12 5.911,33

2 F9E1F10PESLL m2 Paviment de panot de 9 pastilles per andanes dimensions
20x20x3 cm, classe 1a, preu superior ref. 969 de la sèrie Henri
Matisse de SANTA&COLE , col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4, gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 49)

674,11040,09 27.025,07

3 G965A2D5 m Vorada tipus T1, recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5 (P - 80)

29,20023,66 690,87

TITOL 4TOTAL 01.09.01.02 33.627,27

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ SUPERFICIAL09

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS01

TITOL 4 ZONA VORERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/42,5
N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 79)

8,00077,12 616,96

2 E9C1143D m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, sèrie
relleu de 5 ratlles blanc polit, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6,de 3 cm de gruix, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior (P - 25)

79,96024,95 1.995,00

3 F973212F m Rigola gris de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 20x20x4 cm, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 48)

88,83021,80 1.936,49

4 F96512D9 m Vorada tipus T2, recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5 (P - 47)

85,33024,44 2.085,47

TITOL 4TOTAL 01.09.01.03 6.633,92

OBRA PRESSUPOST  TFG01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ SUPERFICIAL09

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer
galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i acabat
amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix (P - 46)

90,85062,46 5.674,49

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 51)

5,00071,01 355,05

3 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat
decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de
formigó, col·locat recolzat sobre el paviment (P - 50)

4,000702,06 2.808,24

4 GHM11J22 u Fanal amb distribució de llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de
80 W, de preu alt, tancada, amb columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó

 (P - 87)

4,000504,66 2.018,64

TITOL 3TOTAL 01.09.02 10.856,42

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.03.02.01  Solera 1.145,10

Titol 4 01.03.02.02  Murets Guia 1.735,87

Titol 4 01.03.02.03  Mur de reacció 895,63

Titol 3 01.03.02  Elements auxiliars suport calaix 3.776,60

Titol 4 01.03.04.01  Llosa inferior 1.316,58

Titol 4 01.03.04.02  Llosa superior 1.469,82

Titol 4 01.03.04.03  Testeres 3.356,73

Titol 4 01.03.04.04  Front d'avanç provisional 1.417,13

Titol 3 01.03.04  Execució Calaix 1 7.560,26

Titol 4 01.03.05.01  Llosa inferior 1.316,58

Titol 4 01.03.05.02  Llosa superior 1.469,82

Titol 4 01.03.05.03  Testeres 3.356,73

Titol 3 01.03.05  Execució Calaix 2 6.143,13

Titol 4 01.09.01.01  Zona pàrquing 28.236,48

Titol 4 01.09.01.02  Zona andana 33.627,27

Titol 4 01.09.01.03  Zona voreres 6.633,92

Titol 3 01.09.01  Ferms i paviments 68.497,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.977,66

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Excavació de terres 3.627,42

Titol 3 01.01.02  Rebliment de terres 1.270,98

Titol 3 01.01.03  Transport de terres 2.856,70

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRA 7.755,10

Titol 3 01.02.01  Demolicions 10.344,70

Titol 3 01.02.02  Transport de materials 782,86

Titol 3 01.02.03  Desmuntatge 250,85

Capítol 01.02  DEMOLICIONS I ENDERROCS 11.378,41

Titol 3 01.03.01  Pantalles perimetrals 104.166,17

Titol 3 01.03.02  Elements auxiliars suport calaix 3.776,60

Titol 3 01.03.03  Actuació prèvia a l'execució calaix 533,80

Titol 3 01.03.04  Execució Calaix 1 7.560,26

Titol 3 01.03.05  Execució Calaix 2 6.143,13

Titol 3 01.03.06  Forjats 12.498,04

Titol 3 01.03.07  Escales d'accés 1.156,78

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 135.834,78

Titol 3 01.05.01  Procés d'empenta 47.126,91

Titol 3 01.05.02  Posterior a l'empenta 2.848,46

Titol 3 01.05.03  Transport de materials 1.090,80

Capítol 01.05  EMPENTA D'ESTRUCTURA 51.066,17

Titol 3 01.06.01  Revestiments pas inferior 21.057,94

Titol 3 01.06.02  Impermeabilitzacions i aïllaments 2.845,50

Capítol 01.06  REVESTIMENTS I ACABATS PAS INFERIOR 23.903,44

Titol 3 01.08.01  Instal·lacions elèctriques 2.232,96

Titol 3 01.08.02  Il·luminària 5.476,39

euros
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Titol 3 01.08.03  Ascensors 84.109,24

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS 91.818,59

Titol 3 01.09.01  Ferms i paviments 68.497,67

Titol 3 01.09.02  Mobiliari urbà 10.856,42

Capítol 01.09  URBANITZACIÓ SUPERFICIAL 79.354,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
401.110,58

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRA 7.755,10

Capítol 01.02  DEMOLICIONS I ENDERROCS 11.378,41

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 135.834,78

Capítol 01.04  ESTINTOLAMENT VIES 59.683,60

Capítol 01.05  EMPENTA D'ESTRUCTURA 51.066,17

Capítol 01.06  REVESTIMENTS I ACABATS PAS INFERIOR 23.903,44

Capítol 01.07  DRENATGE DEL PAS INFERIOR 6.155,92

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS 91.818,59

Capítol 01.09  URBANITZACIÓ SUPERFICIAL 79.354,09

Obra 01 Pressupost TFG 466.950,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
466.950,10

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

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

Obra 01 Pressupost TFG 466.950,10

466.950,10

euros
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Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 466.950,10 €

Pla de control de qualitat.................................................................................................. 9.431,24 €

Estudi de seguretat i salut................................................................................................ 17.566,96 €

Subtotal ............... 493.948,30 €

6,00 % Benefici industrial SOBRE 493.948,30.................................................................. 29.636,90 €

13,00 % Despeses generals SOBRE 493.948,30............................................................. 64.213,28 €

21,00 % IVA SOBRE 587.798,48...................................................................................... 123.437,68 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 711.236,16 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( SET-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS )

711.236,16 €TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... .....................

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( SET-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS )
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