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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 8.374,000

3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

MEDICIÓN DIRECTA 21.253,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 4.250,000

5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 160,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS I EXCAVACIONES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 4.250,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 325,000

3 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

EUR



Presupuesto

MEDICIONES Fecha: 13/06/14 Pág.: 2

4 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 3.730,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ESTRUCTURA
Activitat 01  ZAPATAS

1 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 43,575

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

MEDICIÓN DIRECTA 3.393,000

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

MEDICIÓN DIRECTA 104,840

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

MEDICIÓN DIRECTA 58,830

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ESTRUCTURA
Activitat 02  PILARES

1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist

MEDICIÓN DIRECTA 68,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 412,700

3 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

MEDICIÓN DIRECTA 11,900

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ESTRUCTURA
Activitat 03  VIGAS DE HORMIGÓN

EUR



Presupuesto

MEDICIONES Fecha: 13/06/14 Pág.: 3

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

MEDICIÓN DIRECTA 25,700

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

MEDICIÓN DIRECTA 53,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 317,000

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

MEDICIÓN DIRECTA 21,800

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ESTRUCTURA
Activitat 04  PERFILES IPE-500

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

MEDICIÓN DIRECTA 45.713,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ESTRUCTURA
Activitat 05  LOSAS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

MEDICIÓN DIRECTA 319,200

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

MEDICIÓN DIRECTA 17,240

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

MEDICIÓN DIRECTA 263,580

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

MEDICIÓN DIRECTA 64,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  ESTRUCTURA
Activitat 06  ACABADOS

EUR
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1 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

MEDICIÓN DIRECTA 9,500

2 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 9,600

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  PAVIMENTACIÓN
Activitat 01  MATERIALES GRANULARES

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

MEDICIÓN DIRECTA 876,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  PAVIMENTACIÓN
Activitat 02  AGLOMERADOS BITUMINOSOS

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

MEDICIÓN DIRECTA 2.100,000

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

MEDICIÓN DIRECTA 2.100,000

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

MEDICIÓN DIRECTA 5.000,000

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

MEDICIÓN DIRECTA 5.000,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 5.000,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 8.461,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  PAVIMENTACIÓN
Activitat 03  OTROS

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.100,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

3 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 325,000

4 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

MEDICIÓN DIRECTA 3.590,000

5 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

MEDICIÓN DIRECTA 2.515,000

6 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 2.480,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  URBANIZACIÓN
Activitat 01  ALUMBRADO DE LA PLATAFORMA

1 GG31240V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

MEDICIÓN DIRECTA 1.720,000

2 GHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S 150 marca Indalux o similar, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

MEDICIÓN DIRECTA 95,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  URBANIZACIÓN
Activitat 02  MOBILIARIO URBANO

EUR
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1 BFB15CI01 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall, format
per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral transparent col·locatt
amb silicona neutra i calzes de neopré, col·locada amb fixacions mecàniques, segons geometria definida en
plànols, inclou subministrament, muntatge i col·locació

MEDICIÓN DIRECTA 506,000

2 BFQ21CI02 u Subministrament i col·locació de paperera model Barcelona o equivalent de 70 litres amb escut de Barcelona i
amb xip, formada per cubeta basculant i extraible mitjançant clau triangular, de planxa d'acer zincat i protegida
amb capa de poliester al forn, color gris oxiron, coronada per tubular de 20 mm i 2 mm de gruix, peforacions de
5 mm segons detalls de plànols, suport de tubular rodó de 40 mm de diàmetere i 2 mm de gruix, base de la
cistella de 3 mm de gruix amb 4 perforacions per a desguàs de 8 mm, ancoratge a terra mitjançant 6 carteles
soldades amb perforacions per a 4 perns d'expansió. Inclou subministrament, col·locació, excavació, fonaments,
càrrega i transport del material sobrant a l'abocador i cànon d'abocament

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 GFQ42J010 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini ref. 1082 de la sèrie Banqueta
NeoRomántico de 0,60 m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
Activitat 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P-41)

MEDICIÓN DIRECTA 2.420,000

2 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample.

MEDICIÓN DIRECTA 1.300,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 290,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
Activitat 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 20,000

3 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació del plec de prescripcions tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 135,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
Activitat 03  SEMAFORIZACIÓN

1 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la
base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa cimentació de 1m x
1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a terra 500 x 500 x 3 mm

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

2 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres
focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/200

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

3 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb
una cara i dos focus, òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h

MEDICIÓN DIRECTA 65,000

4 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de comandament d'emergència, instal·lat sobre
pal existent

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  SUPERESTRUCTURA DE VÍA

1 GSVIA0001 ml ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb
juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat

MEDICIÓN DIRECTA 1.345,800

2 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb
juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat

EUR



Presupuesto

MEDICIONES Fecha: 13/06/14 Pág.: 8

MEDICIÓN DIRECTA 147,031

3 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós
demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb
juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat

MEDICIÓN DIRECTA 221,709

4 GSAPA007 u Unitat de desviament tipus BR30CR amb via tipus Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  CATENARIA

1 GTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR, d'espessor 5 mm, i
galvanitzats per inmersió en calent segons ISO 1461:1999. Pals troncocònics segons plànols. Inclós transport i
muntatge, inclosos perns d'ancoratge i plantilla de centrat de perns

MEDICIÓN DIRECTA 115,000

2 GTG1IG05 u Massís de catenària tipus A1, incloent moviment de terres liocal, tots els materials, maquinària, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució

MEDICIÓN DIRECTA 115,000

3 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per resta o corba i conjunt d'atibantat dintre-fora (per a recta o
corba r<=600m), per catenària compensada, totalment muntat i en servei

MEDICIÓN DIRECTA 125,000

4 GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei

MEDICIÓN DIRECTA 3.380,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  PARADAS
Activitat 01  PARADA

1 GP0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura, coberta
(marquesina), tancaments i divisòries(inclós baranes), revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de
formigó de rigoles, plaques prefabricades i llambordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, claveguerams,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius,
instal·lació interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, mòduls de 4 seients de fibra de vidre,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

2 GP0010002 u Màquina expendedora de bitllets

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SISTEMAS FERROVIARIOS
Activitat 01  SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA

1 GXSSSS0000 pa Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica
de les cruïlles

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SISTEMAS FERROVIARIOS
Activitat 02  MATERIA MÓVIL

1 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat d'acord amb el pptp, amb possibilitat de
comandament en unitat múltiple incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt d'eines especials
per a les operacions de manteniment de material rodant, i de projecte executiu del sistema de transport

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SISTEMAS FERROVIARIOS
Activitat 03  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

1 GP0030002 pa Partida alçada a justificar de sistema de comunicacions

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GP0030003 pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE i Ràdio

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11  SERVICIOS AFECTADOS

1 GXPSACI01 pa Partida alçada a justificar per afecció dels serveis que es vegin afectats per les obres ed construcció del traçat
del tramvia

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 12  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 GXAP00PCQ pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 13  SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 13/06/14 Pág.: 1

BFB15CI01P-1 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit
brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm amb butiral transparent col·locatt amb silicona neutra i calzes de neopré,
col·locada amb fixacions mecàniques, segons geometria definida en plànols, inclou
subministrament, muntatge i col·locació

445,91 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

BFQ21CI02P-2 u Subministrament i col·locació de paperera model Barcelona o equivalent de 70 litres amb
escut de Barcelona i amb xip, formada per cubeta basculant i extraible mitjançant clau
triangular, de planxa d'acer zincat i protegida amb capa de poliester al forn, color gris oxiron,
coronada per tubular de 20 mm i 2 mm de gruix, peforacions de 5 mm segons detalls de
plànols, suport de tubular rodó de 40 mm de diàmetere i 2 mm de gruix, base de la cistella de
3 mm de gruix amb 4 perforacions per a desguàs de 8 mm, ancoratge a terra mitjançant 6
carteles soldades amb perforacions per a 4 perns d'expansió. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, fonaments, càrrega i transport del material sobrant a l'abocador i
cànon d'abocament

158,48 €

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G214U025P-3 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

35,68 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G219U030P-4 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,94 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G219U040P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G21B3002P-6 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

34,71 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

G21H0002P-7 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

58,90 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

G221U010P-8 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G221U113P-9 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,46 €

(TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G222U102P-10 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,23 €

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
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G227U020P-11 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

2,65 €

(DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G227U120P-12 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,71 €

(OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

G227U122P-13 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

10,51 €

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

G3Z1U010P-14 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,85 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G440U010P-15 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,08 €

(TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

G450U080P-16 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,09 €

(CIENTO OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

G4B0U020P-17 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G4D0U010P-18 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G4D0U015P-19 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G4D0U025P-20 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,69 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G4Z7U002P-21 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

78,64 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G4ZBU010P-22 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,59 €

(CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G921U020P-23 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G9610005P-24 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

52,20 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
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G9610007P-25 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

58,30 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

G974U020P-26 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

17,00 €

(DIECISIETE EUROS)

G981U006P-27 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

151,84 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G9F1U005P-28 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines
adients

38,92 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G9GA0006P-29 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

99,60 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G9H1U020P-30 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

31,88 €

(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G9H1U120P-31 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

31,83 €

(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G9HA0010P-32 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G9J1U010P-33 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

G9J1U320P-34 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,37 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G9J1U330P-35 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,44 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GBA1U210P-36 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P-41)

0,64 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GBA32002P-37 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample. 7,05 €

(SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

GBA33001P-38 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, ambb pintura de dos components en fred de llarga durada
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

17,59 €

(DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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GBB1U101P-39 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

72,09 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

GBB1U110P-40 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

60,13 €

(SESENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

GBBVU201P-41 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

22,40 €

(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

GBS1IG01P-42 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a terra
500 x 500 x 3 mm

1.279,61 €

(MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

GBS2IG01P-43 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/200

245,51 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

GBS2IG02P-44 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions amb sistem òptic de
diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus, òptica halogena i lent de color normal de
vehicles, 12/200 h

236,74 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GBS2IG03P-45 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de comandament
d'emergència, instal·lat sobre pal existent

400,45 €

(CUATROCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GBSZIG01P-46 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i
amb  cablejat inclós

1.599,47 €

(MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GFQ42J010P-47 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini ref. 1082 de la
sèrie Banqueta NeoRomántico de 0,60 m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions
mecàniques

421,00 €

(CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS)

GG31240VP-48 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

2,30 €

(DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

GHN3IG01P-49 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S 150 marca Indalux o similar, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada
al suport

446,19 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

GP0010001P-50 u Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,
coberta (marquesina), tancaments i divisòries(inclós baranes), revestiments de pilars i
jasseries, paviments (base de formigó de rigoles, plaques prefabricades i llambordes),
instal·lacions d'evacuació (baixants, claveguerams, pericons i bruneres), instal·lacions
elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior,
quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, mòduls de 4 seients de fibra de vidre,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

245.367,10 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
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CON DIEZ CÉNTIMOS)

GP0010002P-51 u Màquina expendedora de bitllets 8.847,64 €

(OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

GP0030001P-52 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat d'acord amb el pptp,
amb possibilitat de comandament en unitat múltiple incloent part proporcional de peces de
parc, recanvis i conjunt d'eines especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport

2.842.811,92 €

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GR110001P-53 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,31 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

GSAPA007P-54 u Unitat de desviament tipus BR30CR amb via tipus Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60 253,91 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

GSVIA0001P-55 ml ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la
base, 12 tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55,
sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

3.758,50 €

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

GSVIA0003P-56 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la
base, 12 tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55,
sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

1.802,71 €

(MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

GSVIA0005P-57 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base,
12 tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim
de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra,
llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

3.315,00 €

(TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS)

GTG1IG02P-58 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR,
d'espessor 5 mm, i galvanitzats per inmersió en calent segons ISO 1461:1999. Pals
troncocònics segons plànols. Inclós transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i plantilla
de centrat de perns

2.140,75 €

(DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GTG1IG05P-59 u Massís de catenària tipus A1, incloent moviment de terres liocal, tots els materials,
maquinària, ma d'obra i elements auxiliars necessaris per a la seva execució

500,00 €

(QUINIENTOS EUROS)

GTG3U260P-60 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per resta o corba i conjunt d'atibantat
dintre-fora (per a recta o corba r<=600m), per catenària compensada, totalment muntat i en
servei

397,81 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
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GTG5IG01P-61 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei 6,95 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-1 BFB15CI01 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit

brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat

10+10 mm amb butiral transparent col·locatt amb silicona neutra i calzes de neopré,

col·locada amb fixacions mecàniques, segons geometria definida en plànols, inclou

subministrament, muntatge i col·locació

445,91 €

Sin descomposición 445,91000 €

P-2 BFQ21CI02 u Subministrament i col·locació de paperera model Barcelona o equivalent de 70 litres amb

escut de Barcelona i amb xip, formada per cubeta basculant i extraible mitjançant clau

triangular, de planxa d'acer zincat i protegida amb capa de poliester al forn, color gris oxiron,

coronada per tubular de 20 mm i 2 mm de gruix, peforacions de 5 mm segons detalls de

plànols, suport de tubular rodó de 40 mm de diàmetere i 2 mm de gruix, base de la cistella de

3 mm de gruix amb 4 perforacions per a desguàs de 8 mm, ancoratge a terra mitjançant 6

carteles soldades amb perforacions per a 4 perns d'expansió. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, fonaments, càrrega i transport del material sobrant a l'abocador i

cànon d'abocament

158,48 €

Sin descomposición 158,48000 €

P-3 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,

inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

35,68 €

Otros conceptos 35,68000 €

P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de

cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

5,94 €

Otros conceptos 5,94000 €

P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Otros conceptos 4,52000 €

P-6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

34,71 €

Otros conceptos 34,71000 €

P-7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna

d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i

desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

58,90 €

Otros conceptos 58,90000 €

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

Otros conceptos 2,47000 €

P-9 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

3,46 €

Otros conceptos 3,46000 €

P-10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,23 €

Otros conceptos 6,23000 €

P-11 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric

2,65 €



Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 13/06/14 Pág.: 2

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia obra 1,16400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,43550 €

P-12 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,71 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,22400 €

Otros conceptos 1,43550 €

P-13 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i

compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

10,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 9,02400 €

Otros conceptos 1,43550 €

P-14 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,85 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Otros conceptos 1,68375 €

P-15 G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa

d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i

soldadures

3,08 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,16550 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,19420 €

Otros conceptos 1,64280 €

P-16 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,09 €

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,72550 €

Otros conceptos 15,36450 €

P-17 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Otros conceptos 0,32770 €

P-18 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Otros conceptos 26,97055 €

P-19 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Otros conceptos 28,56055 €

P-20 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,69 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,84000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 7,16000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,09570 €

Otros conceptos 41,37485 €

P-21 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a

absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

78,64 €

B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 45,65000 €

Otros conceptos 32,99000 €

P-22 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter

d'anivellament, col·locat

14,59 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82500 €

B4PZU002 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 10,46000 €

Otros conceptos 3,30500 €

P-23 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,24350 €

P-24 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

52,20 €

B961UC05 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 34,63950 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

Otros conceptos 10,14370 €

P-25 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

58,30 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,05050 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,95580 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B961UC07 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 38,72400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

Otros conceptos 11,52430 €

P-26 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada

a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

17,00 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,41800 €

Otros conceptos 4,89644 €

P-27 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense

incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,

totalment acabat

151,84 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €

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

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 15,62925 €

Otros conceptos 48,50035 €

P-28 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions

segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines

adients

38,92 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

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

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

Otros conceptos 25,98900 €

P-29 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

99,60 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 80,55600 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

Otros conceptos 15,33150 €

P-30 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum

31,88 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €



Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 13/06/14 Pág.: 5

Otros conceptos 7,21000 €

P-31 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

31,83 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €

Otros conceptos 7,21000 €

P-32 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-33 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,11800 €

P-34 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,37 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €

Otros conceptos 0,16000 €

P-35 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,44 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €

Otros conceptos 0,16000 €

P-36 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge. (P-41)

0,64 €

Sin descomposición 0,64000 €

P-37 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample. 7,05 €

Sin descomposición 7,05000 €

P-38 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, ambb pintura de dos components en fred de llarga durada

i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

17,59 €

Sin descomposición 17,59000 €

P-39 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

72,09 €

Sin descomposición 72,09000 €

P-40 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

60,13 €

Sin descomposición 60,13000 €

P-41 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació del plec de prescripcions

tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

22,40 €

Sin descomposición 22,40000 €

P-42 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de

3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model

homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a terra

500 x 500 x 3 mm

1.279,61 €

Sin descomposición 1.279,61000 €

P-43 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic de diàmetre 210 mm

amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/200

245,51 €

Sin descomposición 245,51000 €
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P-44 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions amb sistem òptic de

diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus, òptica halogena i lent de color normal de

vehicles, 12/200 h

236,74 €

Sin descomposición 236,74000 €

P-45 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de comandament

d'emergència, instal·lat sobre pal existent

400,45 €

Sin descomposición 400,45000 €

P-46 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i

amb  cablejat inclós

1.599,47 €

Sin descomposición 1.599,47000 €

P-47 GFQ42J010 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini ref. 1082 de la

sèrie Banqueta NeoRomántico de 0,60 m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions

mecàniques

421,00 €

Sin descomposición 421,00000 €

P-48 GG31240V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a

obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar

necessari

2,30 €

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 seg 0,98000 €

Otros conceptos 1,32000 €

P-49 GHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S 150 marca Indalux o similar, amb làmpada

de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada

al suport

446,19 €

Sin descomposición 446,19000 €

P-50 GP0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,

coberta (marquesina), tancaments i divisòries(inclós baranes), revestiments de pilars i

jasseries, paviments (base de formigó de rigoles, plaques prefabricades i llambordes),

instal·lacions d'evacuació (baixants, claveguerams, pericons i bruneres), instal·lacions

elèctriques (pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior,

quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, mòduls de 4 seients de fibra de vidre,

registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes)

245.367,10 €

Sin descomposición 245.367,10000 €

P-51 GP0010002 u Màquina expendedora de bitllets 8.847,64 €

Sin descomposición 8.847,64000 €

P-52 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat d'acord amb el pptp,

amb possibilitat de comandament en unitat múltiple incloent part proporcional de peces de

parc, recanvis i conjunt d'eines especials per a les operacions de manteniment de material

rodant, i de projecte executiu del sistema de transport

2.842.811,92 €

Sin descomposición 2.842.811,92000 €

P-53 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny

(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de

compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,31 €

Otros conceptos 0,31000 €

P-54 GSAPA007 u Unitat de desviament tipus BR30CR amb via tipus Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60 253,91 €

Sin descomposición 253,91000 €

P-55 GSVIA0001 ml ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes,

cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la

base, 12 tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor

mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55,

sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

3.758,50 €
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Sin descomposición 3.758,50000 €

P-56 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat,

cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la

base, 12 tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor

mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55,

sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

1.802,71 €

Sin descomposición 1.802,71000 €

P-57 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó

bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base,

12 tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim

de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra,

llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

3.315,00 €

Sin descomposición 3.315,00000 €

P-58 GTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR,

d'espessor 5 mm, i galvanitzats per inmersió en calent segons ISO 1461:1999. Pals

troncocònics segons plànols. Inclós transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i plantilla

de centrat de perns

2.140,75 €

Sin descomposición 2.140,75000 €

P-59 GTG1IG05 u Massís de catenària tipus A1, incloent moviment de terres liocal, tots els materials,

maquinària, ma d'obra i elements auxiliars necessaris per a la seva execució

500,00 €

Sin descomposición 500,00000 €

P-60 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per resta o corba i conjunt d'atibantat

dintre-fora (per a recta o corba r<=600m), per catenària compensada, totalment muntat i en

servei

397,81 €

Sin descomposición 397,81000 €

P-61 GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei 6,95 €

Sin descomposición 6,95000 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

35,68 38,000 1.355,84

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)

4,52 8.374,000 37.850,48

3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 53)

0,31 21.253,000 6.588,43

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

5,94 4.250,000 25.245,00

5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 6)

34,71 160,000 5.553,60

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 7)

58,90 50,000 2.945,00

TOTAL Capítol 01.01 79.538,35

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS I EXCAVACIONES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

6,23 4.250,000 26.477,50

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

2,47 325,000 802,75

3 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric (P - 11)

2,65 30,000 79,50

4 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

8,71 3.730,000 32.488,30

TOTAL Capítol 01.02 59.848,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ESTRUCTURA

Activitat 01 Zapatas

EUR
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1 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

3,46 40,000 138,40

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 14)

8,85 43,575 385,64

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

0,99 3.393,000 3.359,07

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 30,87 104,840 3.236,41

5 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 16)

108,09 58,830 6.358,93

TOTAL Activitat 01.03.01 13.478,45

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ESTRUCTURA

Activitat 02 Pilares

1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 20) 56,69 68,000 3.854,92

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

0,99 412,700 408,57

3 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 16)

108,09 11,900 1.286,27

TOTAL Activitat 01.03.02 5.549,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ESTRUCTURA

Activitat 03 Vigas de hormigón

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 30,87 25,700 793,36

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 34,74 53,000 1.841,22

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

0,99 317,000 313,83

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 16)

108,09 21,800 2.356,36

TOTAL Activitat 01.03.03 5.304,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ESTRUCTURA

Activitat 04 Perfiles IPE-500

1 G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 15)

3,08 45.713,000 140.796,04
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TOTAL Activitat 01.03.04 140.796,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ESTRUCTURA

Activitat 05 Losas

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 18) 30,87 319,200 9.853,70

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 19) 34,74 17,240 598,92

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

0,99 263,580 260,94

4 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 16)

108,09 64,000 6.917,76

TOTAL Activitat 01.03.05 17.631,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ESTRUCTURA

Activitat 06 Acabados

1 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 21)

78,64 9,500 747,08

2 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 22)

14,59 9,600 140,06

TOTAL Activitat 01.03.06 887,14

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 PAVIMENTACIÓN

Activitat 01 Materiales granulares

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 23)

19,99 876,000 17.511,24

2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

10,51 2.000,000 21.020,00

TOTAL Activitat 01.04.01 38.531,24

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 PAVIMENTACIÓN

Activitat 02 Aglomerados bituminosos

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
30)

31,88 2.100,000 66.948,00

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31)

31,83 2.100,000 66.843,00

EUR
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3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 32) 378,74 5.000,000 1.893.700,00

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 33) 0,61 5.000,000 3.050,00

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 34)

0,37 5.000,000 1.850,00

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 35)

0,44 8.461,000 3.722,84

TOTAL Activitat 01.04.02 2.036.113,84

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 PAVIMENTACIÓN

Activitat 03 Otros

1 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 26)

17,00 2.100,000 35.700,00

2 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 27)

151,84 200,000 30.368,00

3 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 24)

52,20 325,000 16.965,00

4 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 28)

38,92 3.590,000 139.722,80

5 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 29)

99,60 2.515,000 250.494,00

6 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 25)

58,30 2.480,000 144.584,00

TOTAL Activitat 01.04.03 617.833,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 URBANIZACIÓN

Activitat 01 Alumbrado de la plataforma

1 GG31240V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 48)

2,30 1.720,000 3.956,00

2 GHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S 150 marca Indalux
o similar, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, amb
bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport (P - 49)

446,19 95,000 42.388,05

TOTAL Activitat 01.05.01 46.344,05
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 URBANIZACIÓN

Activitat 02 Mobiliario urbano

1 BFB15CI01 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i
cantells vistos polit brillant mirall, format per perfil continu d'acer
inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral
transparent col·locatt amb silicona neutra i calzes de neopré,
col·locada amb fixacions mecàniques, segons geometria definida en
plànols, inclou subministrament, muntatge i col·locació (P - 1)

445,91 506,000 225.630,46

2 BFQ21CI02 u Subministrament i col·locació de paperera model Barcelona o
equivalent de 70 litres amb escut de Barcelona i amb xip, formada per
cubeta basculant i extraible mitjançant clau triangular, de planxa d'acer
zincat i protegida amb capa de poliester al forn, color gris oxiron,
coronada per tubular de 20 mm i 2 mm de gruix, peforacions de 5 mm
segons detalls de plànols, suport de tubular rodó de 40 mm de
diàmetere i 2 mm de gruix, base de la cistella de 3 mm de gruix amb 4
perforacions per a desguàs de 8 mm, ancoratge a terra mitjançant 6
carteles soldades amb perforacions per a 4 perns d'expansió. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, fonaments, càrrega i transport
del material sobrant a l'abocador i cànon d'abocament (P - 2)

158,48 30,000 4.754,40

3 GFQ42J010 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa
d'alumini ref. 1082 de la sèrie Banqueta NeoRomántico de 0,60 m de
SANTA&COLE, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 47)

421,00 7,000 2.947,00

TOTAL Activitat 01.05.02 233.331,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

Activitat 01 Señalización horizontal

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P-41) (P - 36)

0,64 2.420,000 1.548,80

2 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample. (P - 37) 7,05 1.300,000 9.165,00

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, ambb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 38)

17,59 290,000 5.101,10

TOTAL Activitat 01.06.01 15.814,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

Activitat 02 Señalización vertical

1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 39)

72,09 25,000 1.802,25

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 40)

60,13 20,000 1.202,60

3 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat (P - 41)

22,40 135,000 3.024,00
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TOTAL Activitat 01.06.02 6.028,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

Activitat 03 Semaforización

1 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a
sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa
cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a
terra 500 x 500 x 3 mm (P - 42)

1.279,61 150,000 191.941,50

2 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 43)

245,51 60,000 14.730,60

3 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 44)

236,74 65,000 15.388,10

4 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergència, instal·lat sobre pal existent (P - 45)

400,45 35,000 14.015,75

5 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o
similar, segons PPTP i amb  cablejat inclós (P - 46)

1.599,47 5,000 7.997,35

TOTAL Activitat 01.06.03 244.073,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

1 GSVIA0001 ml ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 55)

3.758,50 1.345,800 5.058.189,30

2 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 56)

1.802,71 147,031 265.054,25

3 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós
part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim
de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de
replè HM-15, tot totalment acabat  (P - 57)

3.315,00 221,709 734.965,34

4 GSAPA007 u Unitat de desviament tipus BR30CR amb via tipus Corkelast amb carril
tipus Ri55 o Ri60 (P - 54)

253,91 2,000 507,82

TOTAL Capítol 01.07 6.058.716,71

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 CATENARIA

EUR



Presupuesto

PRESUPUESTO Pág.: 7

1 GTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada amb xapa d'acer al
carboni SR-355-SR, d'espessor 5 mm, i galvanitzats per inmersió en
calent segons ISO 1461:1999. Pals troncocònics segons plànols.
Inclós transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i plantilla de
centrat de perns (P - 58)

2.140,75 115,000 246.186,25

2 GTG1IG05 u Massís de catenària tipus A1, incloent moviment de terres liocal, tots
els materials, maquinària, ma d'obra i elements auxiliars necessaris
per a la seva execució (P - 59)

500,00 115,000 57.500,00

3 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per resta o corba i
conjunt d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r<=600m), per
catenària compensada, totalment muntat i en servei (P - 60)

397,81 125,000 49.726,25

4 GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei (P - 61) 6,95 3.380,000 23.491,00

TOTAL Capítol 01.08 376.903,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 PARADAS

Activitat 01 Parada

1 GP0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres,
fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries(inclós baranes), revestiments de pilars i jasseries, paviments
(base de formigó de rigoles, plaques prefabricades i llambordes),
instal·lacions d'evacuació (baixants, claveguerams, pericons i
bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions, llums
d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre elèctric i
fotocontrol) i equipaments (papereres, mòduls de 4 seients de fibra de
vidre, registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general
d'andanes) (P - 50)

245.367,10 3,000 736.101,30

2 GP0010002 u Màquina expendedora de bitllets (P - 51) 8.847,64 5,000 44.238,20

TOTAL Activitat 01.09.01 780.339,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 SISTEMAS FERROVIARIOS

Activitat 01 Señalización ferroviaria

1 GXSSSS0000 pa Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles (P - 0)

150.000,00 1,000 150.000,00

TOTAL Activitat 01.10.01 150.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 SISTEMAS FERROVIARIOS

Activitat 02 Materia móvil

1 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat
d'acord amb el pptp, amb possibilitat de comandament en unitat
múltiple incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport (P - 52)

2.842.811,92 2,000 5.685.623,84
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TOTAL Activitat 01.10.02 5.685.623,84

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 SISTEMAS FERROVIARIOS

Activitat 03 Sistemas de comunicación

1 GP0030002 pa Partida alçada a justificar de sistema de comunicacions (P - 0) 35.000,00 1,000 35.000,00

2 GP0030003 pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE i Ràdio (P - 0) 42.000,00 1,000 42.000,00

TOTAL Activitat 01.10.03 77.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 11 SERVICIOS AFECTADOS

1 GXPSACI01 pa Partida alçada a justificar per afecció dels serveis que es vegin
afectats per les obres ed construcció del traçat del tramvia (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

TOTAL Capítol 01.11 8.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 12 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 GXAP00PCQ pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat (P - 0) 166.976,90 1,000 166.976,90

TOTAL Capítol 01.12 166.976,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 13 SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

109.494,20 1,000 109.494,20

TOTAL Capítol 01.13 109.494,20

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de elementos 
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MANO DE OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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MAQUINARIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50,65000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €

CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 0,87000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia obra 0,97000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,02000 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,52000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,31000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,65000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,58000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,31000 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació

antioxidant

1,11000 €

B4PZU002 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 10,46000 €

B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut de 25 mm,

inclòs adhesiu de resines epoxi

45,65000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71000 €

B961UC05 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 15x25 cm 32,99000 €

B961UC07 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 36,88000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €

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

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure

betum, a peu de planta asfàltica

24,67000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu

de planta asfàltica

24,62000 €

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE

21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

0,98000 €
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PARTIDES DE OBRA

P-1 BFB15CI01 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats

de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall,

format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre

laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral

transparent col·locatt amb silicona neutra i calzes de

neopré, col·locada amb fixacions mecàniques, segons

geometria definida en plànols, inclou

subministrament, muntatge i col·locació

Rend.: 1,000 445,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 BFQ21CI02 u Subministrament i col·locació de paperera model

Barcelona o equivalent de 70 litres amb escut de

Barcelona i amb xip, formada per cubeta basculant i

extraible mitjançant clau triangular, de planxa d'acer

zincat i protegida amb capa de poliester al forn, color

gris oxiron, coronada per tubular de 20 mm i 2 mm de

gruix, peforacions de 5 mm segons detalls de plànols,

suport de tubular rodó de 40 mm de diàmetere i 2 mm

de gruix, base de la cistella de 3 mm de gruix amb 4

perforacions per a desguàs de 8 mm, ancoratge a

terra mitjançant 6 carteles soldades amb perforacions

per a 4 perns d'expansió. Inclou subministrament,

col·locació, excavació, fonaments, càrrega i transport

del material sobrant a l'abocador i cànon d'abocament

Rend.: 1,000 158,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,

amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,

transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 4,000 35,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

Subtotal: 10,67950 10,67950

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,28425

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 18,16750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 0,83313

Subtotal: 24,99738 24,99738

COSTE DIRECTO 35,67688

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,67688

P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o

paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota

mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 5,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113
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PARTIDES DE OBRA

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938

Subtotal: 1,48051 1,48051

Maquinaria

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 3,52688

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,41656

Subtotal: 4,45607 4,45607

COSTE DIRECTO 5,93658

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,93658

P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,

incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181

Subtotal: 1,12800 1,12800

Maquinaria

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,31738

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,68714

Subtotal: 3,39509 3,39509

COSTE DIRECTO 4,52309

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,52309

P-6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de

senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega

i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 34,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

Subtotal: 16,17700 16,17700

Maquinaria

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
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PARTIDES DE OBRA

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750

Subtotal: 18,53000 18,53000

COSTE DIRECTO 34,70700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,70700

P-7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc

de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat

existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de

tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de

fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 58,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 10,99500

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 3,49350

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 33,51850 33,51850

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 50,65000 = 5,06500

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 5,64300

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent

0,200 /R x 47,05000 = 4,70500

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 1,87500

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 3,92400

Subtotal: 25,38300 25,38300

COSTE DIRECTO 58,90150

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,90150

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport

a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la

seva utilització, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 73,000 2,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068

Subtotal: 0,32449 0,32449

Maquinaria

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,73370

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740

Subtotal: 2,14110 2,14110
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PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 2,46559

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,46559

P-9 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de

desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb

mitjans mecànics, amb càrrega i transport a

l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

Rend.: 148,000 3,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03934

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,12858

Subtotal: 0,16792 0,16792

Maquinaria

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,71182

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

0,700 /R x 72,67000 = 0,34371

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent

1,000 /R x 147,68000 = 0,99784

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,300 /R x 119,57000 = 0,24237

Subtotal: 3,29574 3,29574

COSTE DIRECTO 3,46366

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,46366

P-10 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o

fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i

transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,45310

Subtotal: 0,73036 0,73036

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg

0,250 /R x 72,67000 = 0,43256

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 1,39381

Subtotal: 5,49566 5,49566
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COSTE DIRECTO 6,22602

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,22602

P-11 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de

la pròpia obra, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens

o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues

i transports intermedis, estesa i compactada al 100%

del PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 2,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinaria

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3

procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,97000 = 1,16400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 1,21450 1,21450

COSTE DIRECTO 2,65026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,65026

P-12 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de

préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions

Tècniques, en coronació de terraplens o sobre

desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 8,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinaria

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales
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B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra

1,200      x 6,02000 = 7,22400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 7,27450 7,27450

COSTE DIRECTO 8,71026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,71026

P-13 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial,

procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens

o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del

PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 10,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinaria

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,

inclòs transport a l'obra

1,200      x 7,52000 = 9,02400

Subtotal: 9,07450 9,07450

COSTE DIRECTO 10,51026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,51026

P-14 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa

i esquerdejat.

Rend.: 50,000 8,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645

Subtotal: 1,68245 1,68245

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 68,25000 = 7,16625
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Subtotal: 7,16625 7,16625

COSTE DIRECTO 8,84870

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,84870

P-15 G440U010 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils

laminats o planxa, amb una capa d'emprimació

antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues

capes d'acabat, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs

elements de fixació i soldadures

Rend.: 105,000 3,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,11090

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,41886

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 0,37200

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,18124

Subtotal: 1,08300 1,08300

Maquinaria

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 104,20000 = 0,39695

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,05124

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,03038

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 54,58000 = 0,07797

Subtotal: 0,55654 0,55654

Materiales

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a

mida i treballat a taller i una capa d'emprimació

antioxidant

1,050      x 1,11000 = 1,16550

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils

laminats

0,250      x 0,31000 = 0,07750

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,020      x 9,71000 = 0,19420

Subtotal: 1,43720 1,43720

COSTE DIRECTO 3,07674

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,07674

P-16 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs

col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 108,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216

Subtotal: 7,04460 7,04460

Maquinaria

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
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C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,200 /R x 6,85000 = 0,22216

Subtotal: 8,32053 8,32053

Materiales

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 88,31000 = 92,72550

Subtotal: 92,72550 92,72550

COSTE DIRECTO 108,09063

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 108,09063

P-17 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no

menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 0,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451

Subtotal: 0,29909 0,29909

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414

Subtotal: 0,02819 0,02819

Materiales

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66230 0,66230

COSTE DIRECTO 0,98958

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,98958

P-18 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 30,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000

Subtotal: 25,00111 25,00111

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,76111

Subtotal: 1,97400 1,97400

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 3,89945 3,89945

COSTE DIRECTO 30,87456

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,87456

P-19 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 34,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,34824

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059

Subtotal: 26,47177 26,47177

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,80588

Subtotal: 2,09012 2,09012

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos

1,000      x 3,54000 = 3,54000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 6,17945 6,17945

COSTE DIRECTO 34,74134

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,74134

P-20 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 6,000 56,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 14,66000
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A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 9,76500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,88167

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 37,50167 37,50167

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 54,58000 = 2,72900

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 1,14167

Subtotal: 3,87067 3,87067

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,58000 = 7,16000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 203,19000 = 6,09570

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,40000 = 0,84000

Subtotal: 15,31515 15,31515

COSTE DIRECTO 56,68749

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,68749

P-21 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,

amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir

moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb

adhesiu

Rend.: 2,500 78,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 9,31600

Subtotal: 25,72400 25,72400

Maquinaria

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar

0,333 /R x 16,76000 = 2,23243

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg

0,667 /R x 18,85000 = 5,02918

Subtotal: 7,26161 7,26161

Materiales

B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú

extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs

adhesiu de resines epoxi

1,000      x 45,65000 = 45,65000

Subtotal: 45,65000 45,65000
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COSTE DIRECTO 78,63561

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,63561

P-22 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments,

inclòs part proporcional de morter d'anivellament,

col·locat

Rend.: 14,000 14,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,41589

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,57071

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,31357

Subtotal: 3,30017 3,30017

Materiales

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a

rebliments i ancoratges

0,500      x 1,65000 = 0,82500

B4PZU002 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 10,46000 = 10,46000

Subtotal: 11,28500 11,28500

COSTE DIRECTO 14,58517

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,58517

P-23 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i

compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 19,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318

Subtotal: 0,21911 0,21911

Maquinaria

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425

Subtotal: 1,02882 1,02882

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600

Subtotal: 18,74650 18,74650

COSTE DIRECTO 19,99443

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,99443

P-24 G9610005 m Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i

buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment

col·locada

Rend.: 25,000 52,20 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,51840

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,41360

Subtotal: 8,86360 8,86360

Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,07800

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,27400

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,41300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,51370

Subtotal: 1,27870 1,27870

Materiales

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B961UC05 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i

buixardada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 32,99000 = 34,63950

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 68,25000 = 4,50450

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

Subtotal: 42,05630 42,05630

COSTE DIRECTO 52,19860

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,19860

P-25 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i

buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió i totes les feines adients, totalment

col·locada

Rend.: 22,000 58,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,05864

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,99818

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 5,01545

Subtotal: 10,07227 10,07227

Maquinaria

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,31136

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,46932

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08864

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,58375

Subtotal: 1,45307 1,45307
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Materiales

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,022      x 88,90000 = 1,95580

B961UC07 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i

buixardada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 36,88000 = 38,72400

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,074      x 68,25000 = 5,05050

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

Subtotal: 46,77570 46,77570

COSTE DIRECTO 58,30104

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,30104

P-26 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30

cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,

inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a la compressió i totes les

feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 17,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,42345

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 1,59927

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,00618

Subtotal: 4,02890 4,02890

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 0,37360

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,400 /R x 41,30000 = 0,30036

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,18959

Subtotal: 0,86355 0,86355

Materiales

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm

d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 5,16000 = 5,41800

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270

Subtotal: 12,10356 12,10356
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COSTE DIRECTO 16,99601

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,99601

P-27 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra

granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure

peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines

adients, totalment acabat

Rend.: 5,150 151,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 4,52233

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 17,07961

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 21,42524

Subtotal: 43,02718 43,02718

Maquinaria

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 39,24000 = 2,66680

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,350 /R x 41,30000 = 2,80680

Subtotal: 5,47360 5,47360

Materiales

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 88,90000 = 3,20040

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb

cares vistes flamejades

1,000      x 84,51000 = 84,51000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 68,25000 = 15,62925

Subtotal: 103,33965 103,33965

COSTE DIRECTO 151,84043

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 151,84043

P-28 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8

cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,

inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter

de 3 cm i totes les feines adients

Rend.: 6,600 38,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 13,32727

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 1,76439

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 5,57273

Subtotal: 20,66439 20,66439

Maquinaria

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 1,37273

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 41,71000 = 1,89591

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 1,56439
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C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,86000 = 0,48712

Subtotal: 5,32015 5,32015

Materiales

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de

qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,97000 = 10,16940

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

Subtotal: 12,93100 12,93100

COSTE DIRECTO 38,91554

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,91554

P-29 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica

o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,

incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació

de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 99,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 14,64375 14,64375

Maquinaria

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333

Subtotal: 0,68333 0,68333

Materiales

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 76,72000 = 80,55600

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 84,26850 84,26850

COSTE DIRECTO 99,59558

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,59558

P-30 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per

a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

Rend.: 122,000 31,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

Subtotal: 1,17532 1,17532
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Maquinaria

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de

base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a

peu de planta asfàltica

1,000      x 24,67000 = 24,67000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COSTE DIRECTO 31,88442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,88442

P-31 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,

per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

Rend.: 122,000 31,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

Subtotal: 1,17532 1,17532

Maquinaria

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materiales

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de

base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de

planta asfàltica

1,000      x 24,62000 = 24,62000

Subtotal: 24,62000 24,62000

COSTE DIRECTO 31,83442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,83442

P-32 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles

bituminoses

Rend.: 1,000 378,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000
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COSTE DIRECTO 378,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 378,74000

P-33 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665

Subtotal: 0,06837 0,06837

Maquinaria

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117

Subtotal: 0,05117 0,05117

Materiales

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus

ECI

1,200      x 0,41000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200

COSTE DIRECTO 0,61154

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,61154

P-34 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus

ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinaria

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,

tipus ECR-1d

0,600      x 0,35000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COSTE DIRECTO 0,37117

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,37117

P-35 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus

ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinaria

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materiales

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,

tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,56000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COSTE DIRECTO 0,44117

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,44117

P-36 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada

sobre paviments, amb pintura acrílica en solució

aquosa o amb dissolvent i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P-41)

Rend.: 1,000 0,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm

d'ample.

Rend.: 1,000 7,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,

fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs

d'illetes sobre el paviment, ambb pintura de dos

components en fred de llarga durada i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 17,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de

trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 72,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de

trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 60,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,

segons designació del plec de prescripcions

tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 22,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm

de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm

reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i

amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa

cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb

placa de posada a terra 500 x 500 x 3 mm

Rend.: 1,000 1.279,61 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-43 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions

amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara

i tres focus, òptica normal i lent de color normal de

vehicles 13/200

Rend.: 1,000 245,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec

de condicions amb sistem òptic de diàmetre 210 mm,

amb una cara i dos focus, òptica halogena i lent de

color normal de vehicles, 12/200 h

Rend.: 1,000 236,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i

receptor de comandament d'emergència, instal·lat

sobre pal existent

Rend.: 1,000 400,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec

tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb

cablejat inclós

Rend.: 1,000 1.599,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 GFQ42J010 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb

suports de fosa d'alumini ref. 1082 de la sèrie

Banqueta NeoRomántico de 0,60 m de

SANTA&COLE, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 421,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 GG31240V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs transport a obra, estesa en

qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i

material auxiliar necessari

Rend.: 33,330 2,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,58596

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,65977

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,06988

Subtotal: 1,31561 1,31561

Materiales

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 2x4 segons UNE 21123,

tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

equivalent, inclòs marcatge indeleble i material

auxiliar necessari

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

COSTE DIRECTO 2,29561

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,29561

P-49 GHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S

150 marca Indalux o similar, amb làmpada de vapor

de sodi a pressió alta de 150 W, amb bastidor

metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

Rend.: 1,000 446,19 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-50 GP0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per

moviments de terres, fonaments, estructura, coberta

(marquesina), tancaments i divisòries(inclós baranes),

revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de

formigó de rigoles, plaques prefabricades i

llambordes), instal·lacions d'evacuació (baixants,

claveguerams, pericons i bruneres), instal·lacions

elèctriques (pericons, canalitzacions, llums

d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre

elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,

mòduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de

planxa d'acer inoxidable i senyalització general

d'andanes)

Rend.: 1,000 245.367,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 GP0010002 u Màquina expendedora de bitllets Rend.: 1,000 8.847,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,

totalment equipat d'acord amb el pptp, amb

possibilitat de comandament en unitat múltiple

incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i

conjunt d'eines especials per a les operacions de

manteniment de material rodant, i de projecte

executiu del sistema de transport

Rend.: 1,000 2.842.811,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de

capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)

inclòs càrrega i transport de les restes a abocador

controlat o planta de compostatge, mesurada la

superfície executada en obra

Rend.: 100,000 0,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,04658

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,26648 0,26648

Maquinaria

CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 1,000 /R x 0,87000 = 0,00870

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,03924

Subtotal: 0,04794 0,04794

COSTE DIRECTO 0,31442

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,31442

P-54 GSAPA007 u Unitat de desviament tipus BR30CR amb via tipus

Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60

Rend.: 1,000 253,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 GSVIA0001 ml ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp,

arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó

bituminós, inclós demolició de paviment actual,

excavació del terreny, preparació de la base, 12

tubulars de 110 inclós part proporcional de pericons,

una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa

de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada

3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional

de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

Rend.: 1,000 3.758,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-56 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,

arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,

inclós demolició de paviment actual, excavació del

terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110

inclós part proporcional de pericons, una capa de

tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó

de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils

Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó

de replè HM-15, tot totalment acabat

Rend.: 1,000 1.802,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,

arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,

inclós demolició de paviment actual, excavació del

terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110

inclós part proporcional de pericons, una capa de

tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó

de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils

Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó

de replè HM-15, tot totalment acabat

Rend.: 1,000 3.315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 GTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada

amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR, d'espessor 5

mm, i galvanitzats per inmersió en calent segons ISO

1461:1999. Pals troncocònics segons plànols. Inclós

transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i

plantilla de centrat de perns

Rend.: 1,000 2.140,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 GTG1IG05 u Massís de catenària tipus A1, incloent moviment de

terres liocal, tots els materials, maquinària, ma d'obra

i elements auxiliars necessaris per a la seva execució

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per

resta o corba i conjunt d'atibantat dintre-fora (per a

recta o corba r<=600m), per catenària compensada,

totalment muntat i en servei

Rend.: 1,000 397,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei Rend.: 1,000 6,95 €

______________________________________________________________________________________________________________
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GP0030002 pa Partida alçada a justificar de sistema de

comunicacions

Rend.: 1,000 35.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GP0030003 pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE i Ràdio Rend.: 1,000 42.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GXAP00PCQ pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de

Qualitat

Rend.: 1,000 166.976,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

GXPSACI01 pa Partida alçada a justificar per afecció dels serveis que

es vegin afectats per les obres ed construcció del

traçat del tramvia

Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GXSSSS0000 pa Partida alçada a justificar del sistema general de

senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització

semafòrica de les cruïlles

Rend.: 1,000 150.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a

l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 109.494,20 €

______________________________________________________________________________________________________________
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NIVEL 3: Activitat Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.03.01  Zapatas 13.478,45

Activitat 01.03.02  Pilares 5.549,76

Activitat 01.03.03  Vigas de hormigón 5.304,77

Activitat 01.03.04  Perfiles IPE-500 140.796,04

Activitat 01.03.05  Losas 17.631,32

Activitat 01.03.06  Acabados 887,14

Capítol 01.03  ESTRUCTURA 183.647,48

Activitat 01.04.01  Materiales granulares 38.531,24

Activitat 01.04.02  Aglomerados bituminosos 2.036.113,84

Activitat 01.04.03  Otros 617.833,80

Capítol 01.04  PAVIMENTACIÓN 2.692.478,88

Activitat 01.05.01  Alumbrado de la plataforma 46.344,05

Activitat 01.05.02  Mobiliario urbano 233.331,86

Capítol 01.05  URBANIZACIÓN 279.675,91

Activitat 01.06.01  Señalización horizontal 15.814,90

Activitat 01.06.02  Señalización vertical 6.028,85

Activitat 01.06.03  Semaforización 244.073,30

Capítol 01.06  SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 265.917,05

Activitat 01.09.01  Parada 780.339,50

Capítol 01.09  PARADAS 780.339,50

Activitat 01.10.01  Señalización ferroviaria 150.000,00

Activitat 01.10.02  Materia móvil 5.685.623,84

Activitat 01.10.03  Sistemas de comunicación 77.000,00

Capítol 01.10  SISTEMAS FERROVIARIOS 5.912.623,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.114.682,66

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

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 79.538,35

Capítol 01.02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS I EXCAVACIONES 59.848,05

Capítol 01.03  ESTRUCTURA 183.647,48

Capítol 01.04  PAVIMENTACIÓN 2.692.478,88

Capítol 01.05  URBANIZACIÓN 279.675,91

Capítol 01.06  SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 265.917,05

Capítol 01.07  SUPERESTRUCTURA DE VÍA 6.058.716,71

Capítol 01.08  CATENARIA 376.903,50

Capítol 01.09  PARADAS 780.339,50

Capítol 01.10  SISTEMAS FERROVIARIOS 5.912.623,84

Capítol 01.11  SERVICIOS AFECTADOS 8.000,00

Capítol 01.12  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 166.976,90

Capítol 01.13  SEGURIDAD Y SALUD 109.494,20

Obra 01 Pressupost 01 16.974.160,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.974.160,37

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

euros
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NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 16.974.160,37

16.974.160,37

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 16.974.160,37

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 16.974.160,37........................................................ 2.206.640,85

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 16.974.160,37...................................................... 1.018.449,62

Subtotal 20.199.250,84

21 % IVA SOBRE 20.199.250,84........................................................................................ 4.241.842,68

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 24.441.093,52

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS )
 
 
 
Barcelona, junio 2014
 
Autora del proyecto:
 
 
Irene Martínez Villalonga 
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