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Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 1Data:

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G219U020

AMIDAMENT DIRECTE 8.867,310

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

2 G219U030

AMIDAMENT DIRECTE 15.543,070

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

3 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 24.132,200

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

4 G21B3002

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G21R0002

AMIDAMENT DIRECTE 282,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent el 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

6 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 191,000

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

7 G214U020

AMIDAMENT DIRECTE 4.801,040

m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió8 G21DFU02

AMIDAMENT DIRECTE 91,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 2Data:

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1 G2265211

AMIDAMENT DIRECTE 16.883,200

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

2 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 32.133,600

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

3 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.511,400

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
MATERIALS GRANULARSACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G227U122

AMIDAMENT DIRECTE 3.020,000

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020

AMIDAMENT DIRECTE 1.380,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
AGLOMERATS BITUMINOSOSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G9H1U120

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

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

2 G9H1U020

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 3Data:

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI4 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou5 G9J1U320

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou6 G9J1U330

AMIDAMENT DIRECTE 12.800,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
ALTRESACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G981U006

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

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

2 G9610005

AMIDAMENT DIRECTE 780,000

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

3 G9F1U010

AMIDAMENT DIRECTE 16.334,526

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

4 G9GA0006

AMIDAMENT DIRECTE 1.981,200

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

5 G974U020

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
ENLLUMENAT DE LA PLATAFORMAACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 4Data:

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de
preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

1 GHN33C81

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

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 GG31240V

AMIDAMENT DIRECTE 2.900,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
MOBILIARI URBÀACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera metàl·lica, tipus municipal, col·locada en obra, inclús obres de terra, ancoratges i pal de subjecció, segons
model

1 P0R03

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

u Banc senzill, tipus municipal, col·locat en obra, inclús obres de terra, fonaments, ancoratges, pintura, montatge i
instal·lació totalment finalitzat

2 P0R01

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA33001

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10cm d'ample2 GBA32002

AMIDAMENT DIRECTE 1.842,440

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 5Data:

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

1 GBB1U101

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

2 GBB1U110

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

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

3 GBB1U150

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

4 GBBVU201

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓCAPÍTOL 05
SEMAFORITZACIÓACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBS1IG01

AMIDAMENT DIRECTE 126,000

u Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica normal i lent de color normal de vehicles, 13/200

2 GBS2IG01

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Semafor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm, amb una cara
i dos focus, optica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h

3 GBS2IG02

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

u Semafor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de comandament d'emergencia, instal·lat sobre pal existent4 GBS2IG03

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SUPERESTRUCTURA DE LA VIACAPÍTOL 06
PLATAFORMA I VIAACTIVITAT 01

EUR



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 6Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclòs 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 SVIA0001

AMIDAMENT DIRECTE 2.093,000

m Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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.

2 SVIA0003

AMIDAMENT DIRECTE 277,000

m Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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 SVIA0005

AMIDAMENT DIRECTE 484,000

u Unitat de desviament senzill 1/6 i R 50 no motoritzat4 SAPA008

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Unitat de desviament senzill tangent 1/6 i R50 motoritzat5 SAPA016

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

6 G762DA0A

AMIDAMENT DIRECTE 16.530,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
CATENÀRIACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 7Data:

u Massis de catenària tipus A1, incloent moviment de
terres local, tots el materials, maquinaria, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució

1 GTG1IG05

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

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 planols. Inclos
transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i
plantilla de centrat de perns.

2 GTG1IG02

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

u Conjunt de mènsula B1AL-B2AL (allargada) amb
equip de suspensió per recta o corba i conjunt
d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r>600 m),
instal·lats en semieix per a catenària compensada,
totalment muntat i en servei

3 GTG3U260

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

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

4 GTG3U040

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Fil de contacte de 150 mm2 instal.lat i posat en servei5 GTG6IG01

AMIDAMENT DIRECTE 5.700,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
PARADESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GMPPI001

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Màquina expenedora de billets2 P0010002

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 8Data:

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Barana rampa peatonal, formada per dos tubs paral·lels al paviment i p.p. d'un peu dret, tots de tub d'acer de 93.28
50 mm. de diàmetre i 2 mm. de gruix, amb una platabanda de 150 mm. de diàmetre i 5 mm. de gruix soldada a peu dret
per a fixació en el terra mitjançant tacs de expansió, i p.p. de peces especials de 50 x 5 mm., termoenduribles, en color
RAL-6009, totalment col·locat segons detalls constructius.

3 P0R11

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SISTEMES FERROVIARISCAPÍTOL 09
SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIAACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 XSSSS0000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SISTEMES FERROVIARISCAPÍTOL 09
MATERIAL MÒBILACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 P0030001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SISTEMES FERROVIARISCAPÍTOL 09
SISTEMES DE COMUNICACIÓACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa s1 P003001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa s2 P003002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:02/06/15 9Data:

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SISTEMES FERROVIARISCAPÍTOL 09
SISTEMES DE SAE I RADIOACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE1 P0030003

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

pa Partida alçada a justificar de sistema de radio2 P0030004

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
SANEJAMENTACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

1 GD75U030

AMIDAMENT DIRECTE 699,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

2 GD75U040

AMIDAMENT DIRECTE 1.070,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

3 GD75U050

AMIDAMENT DIRECTE 570,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U060

AMIDAMENT DIRECTE 376,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

5 GD75U070

AMIDAMENT DIRECTE 695,000

u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

6 GDD1U010

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

EUR
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u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

7 GDD1U012

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

8 GDD1U014

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
DISTRIBUCIÓACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC de DN 300 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

1 GFA1U131

AMIDAMENT DIRECTE 3.100,000

m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

2 GFA1U140

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Tub de PVC de DN 600 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

3 GFA1U240

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
LINÍES ELÈCTRIQUESACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada línies elèctriques1 XPA10003

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
GASACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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pa partida alçada gas1 XPA100004

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SUBOBRASUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
COMUNICACIONSACTIVITAT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa partida alçada comunicacions1 XPA100005

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOSTOBRA 01
NO TRAMIFICATSSUBOBRA 02
PLA DE CONTROL I QUALITATCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per justificar el Pla de Control de Qualitat1 XAP00PCQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
NO TRAMIFICATSSUBOBRA 02
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,12m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 1

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €6,45mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,15m2G219U030 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- 3

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €4,68m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €35,27uG21B3002 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- 5

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

 €8,56mG21DFU02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

P- 6

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €59,30uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent el 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

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €44,77uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,57m3G221U010 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- 9

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,50m3G222U102 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

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €9,15m3G2265211 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 11

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €11,05m3G227U122 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- 12

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €27,78m2G762DA0A Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

P- 13

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

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 14
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €54,77mG9610005 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- 15

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 02/06/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83mG974U020 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- 16

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €159,26mG981U006 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- 17

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €49,65m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 18

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €103,48m3G9GA0006 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- 19

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €33,40tG9H1U020 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- 20

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €33,35tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 21

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 22
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 23
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 24
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 25
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,99m2GBA32002 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10cm d'ampleP- 26
(SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €20,01m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 27

(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €73,61uGBB1U101 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- 28

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €61,70uGBB1U110 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- 29

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €359,28m2GBB1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 30

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €22,81mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 31

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €1.319,75uGBS1IG01 Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de 3
mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posta a terra amb placa de posta a terra 500 x
500 x 3 mm.

P- 32

(MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €245,03uGBS2IG01 Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm amb
una cara i tres focus, optica normal i lent de color normal de vehicles, 13/200

P- 33

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €236,38uGBS2IG02 Semafor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions amb sistema optic de diametre
210 mm, amb una cara i dos focus, optica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h

P- 34

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €400,08uGBS2IG03 Semafor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de comandament d'emergencia,
instal·lat sobre pal existent

P- 35

(QUATRE-CENTS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €65,64mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 36

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €82,17mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 37

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €111,43mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 38

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €154,74mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 39

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €206,65mGD75U070 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 40

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €395,48uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 41

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €546,44uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 42

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €966,35uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 43

(NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €21,84mGFA1U131 Tub de PVC de DN 300 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 44

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €30,90mGFA1U140 Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 45

(TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €46,60mGFA1U240 Tub de PVC de DN 600 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 46

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,35mGG31240V 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- 47

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €240,25uGHN33C81 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

P- 48

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €148.414,27uGMPPI001 Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les feines
necesaries per a la seva total col·

P- 49

(CENT QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS)

 €2.157,26uGTG1IG02 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 planols. Inclos
transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i
plantilla de centrat de perns.

P- 50

(DOS MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €500,00uGTG1IG05 Massis de catenària tipus A1, incloent moviment de
terres local, tots el materials, maquinaria, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució

P- 51

(CINC-CENTS EUROS)

 €398,05uGTG3U040 Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per
recta o corba i conjunt d'atibantat fora (per a recta o
corba r<=600 m), per catenària compensada,
totalment muntat i en servei

P- 52

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €1.068,47uGTG3U260 Conjunt de mènsula B1AL-B2AL (allargada) amb
equip de suspensió per recta o corba i conjunt
d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r>600 m),
instal·lats en semieix per a catenària compensada,
totalment muntat i en servei

P- 53

(MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,98uGTG6IG01 Fil de contacte de 150 mm2 instal.lat i posat en serveiP- 54
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €181,94uP0R01 Banc senzill, tipus municipal, col·locat en obra, inclús obres de terra, fonaments, ancoratges,
pintura, montatge i instal·lació totalment finalitzat

P- 55

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €69,20uP0R03 Paperera metàl·lica, tipus municipal, col·locada en obra, inclús obres de terra, ancoratges i pal de
subjecció, segons model

P- 56

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €93,28uP0R11 Barana rampa peatonal, formada per dos tubs paral·lels al paviment i p.p. d'un peu dret, tots de
tub d'acer de 93.28
50 mm. de diàmetre i 2 mm. de gruix, amb una platabanda de 150 mm. de diàmetre i 5 mm. de
gruix soldada a peu dret per a fixació en el terra mitjançant tacs de expansió, i p.p. de peces
especials de 50 x 5 mm., termoenduribles, en color RAL-6009, totalment col·locat segons detalls
constructius.

P- 57

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €45.000,00uP0010002 Màquina expenedora de billetsP- 58
(QUARANTA-CINC MIL EUROS)

 €3.000.000,00paP0030001 Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,
totalment equipat d'acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques, amb possibilitat de
comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte
executiu del sistema de transport.

P- 59

(TRES MILIONS EUROS)

 €16.000,00paP0030003 Partida alçada a justificar de sistema de SAEP- 60
(SETZE MIL EUROS)

 €6.000,00paP0030004 Partida alçada a justificar de sistema de radioP- 61
(SIS MIL EUROS)

 €200.000,00paP003001 sP- 62
(DOS-CENTS  MIL EUROS)

 €13.000,00paP003002 sP- 63
(TRETZE MIL EUROS)

 €107.350,00uSAPA008 Unitat de desviament senzill 1/6 i R 50 no motoritzatP- 64
(CENT SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €120.500,00uSAPA016 Unitat de desviament senzill tangent 1/6 i R50 motoritzatP- 65
(CENT VINT MIL CINC-CENTS EUROS)

 €3.758,00mSVIA0001 Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclòs 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- 66

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)
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 €1.802,71mSVIA0003 Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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- 67

(MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €3.315,00mSVIA0005 Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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- 68

(TRES MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)

 €382.122,17paXAP00PCQ Partida alçada per justificar el Pla de Control de QualitatP- 69
(TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL  CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €80.000,00paXPA10003 Partida alçada línies elèctriquesP- 70
(VUITANTA MIL EUROS)

 €90.000,00paXPA100004 partida alçada gasP- 71
(NORANTA MIL EUROS)

 €300.000,00paXPA100005 partida alçada comunicacionsP- 72
(TRES-CENTS  MIL EUROS)

 €150.000,00paXSSSS0000 Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització ferroviària. No inclosa senyalització
semafòrica de les cruïlles

P- 73

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

Barcelona, juny 2015
L´autor de l´estudi

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

P- 1  €51,12

Altres conceptes 51,12 €

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

P- 2  €6,45

Altres conceptes 6,45 €

m2G219U030 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- 3  €6,15

Altres conceptes 6,15 €

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

P- 4  €4,68

Altres conceptes 4,68 €

uG21B3002 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- 5  €35,27

Altres conceptes 35,27 €

mG21DFU02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 6  €8,56

Altres conceptes 8,56 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent el
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  €59,30

Sense descomposició 59,30 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 8  €44,77

Altres conceptes 44,77 €

m3G221U010 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- 9  €2,57

Altres conceptes 2,57 €

m3G222U102 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  €6,50

Altres conceptes 6,50 €

m3G2265211 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 11  €9,15

B0111000 Aigua  €0,05650
B03D5000 Terra adequada  €6,39600

Altres conceptes 2,70 €
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m3G227U122 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- 12  €11,05

B0111000 Aigua  €0,05650
B03DU105 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a

l'obra
 €9,02400

Altres conceptes 1,97 €

m2G762DA0A Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada semiadherida amb franges
d'adhesiu de cautxú sintètic

P- 13  €27,78

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €1,74000
B7611E00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i 2,4 kg/m2  €16,07100

Altres conceptes 9,97 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 14  €20,99

B0111000 Aigua  €0,05650
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Altres conceptes 2,24 €

mG9610005 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- 15  €54,77

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,50450

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,86690
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B961UC05 Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de

15x25 cm
 €34,63950

Altres conceptes 12,71 €

mG974U020 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- 16  €17,83

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,62230
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 5,73 €

mG981U006 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- 17  €159,26

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €15,62925

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €3,20040
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades  €84,51000

Altres conceptes 55,92 €
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m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 18  €49,65

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 29,89 €

m3G9GA0006 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- 19  €103,48

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

 €80,55600

B0A3UC10 Clau acer  €0,30250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,15000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000

Altres conceptes 19,21 €

tG9H1U020 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- 20  €33,40

B9H1U020 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

Altres conceptes 8,73 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 21  €33,35

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

 €24,62000

Altres conceptes 8,73 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 22  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 18,94 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 23  €0,64

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,15 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 24  €0,39

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,21000
Altres conceptes 0,18 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 25  €0,46

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Altres conceptes 0,18 €

m2GBA32002 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10cm d'ampleP- 26  €16,99

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 8,24 €
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m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 27  €20,01

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 11,26 €

uGBB1U101 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- 28  €73,61

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €57,58000

Altres conceptes 16,03 €

uGBB1U110 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- 29  €61,70

BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €46,23000

Altres conceptes 15,47 €

m2GBB1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P- 30  €359,28

BBM1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €286,49000

Altres conceptes 72,79 €

mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 31  €22,81

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €19,80000

Altres conceptes 3,01 €

uGBS1IG01 Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb
un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i
amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x
1m i posta a terra amb placa de posta a terra 500 x 500 x 3 mm.

P- 32  €1.319,75

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €75,72000

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
BBS1K020 Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial,

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

 €703,36000

GGD2344D Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55
m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

 €61,09656

Altres conceptes 479,14 €

uGBS2IG01 Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de
diametre 210 mm amb una cara i tres focus, optica normal i lent de color
normal de vehicles, 13/200

P- 33  €245,03

BBS2U090 Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de
diametre 210 mm amb una cara i tres focus, optica normal i lent de color
normal de vehicles, 13/200

 €199,09000

Altres conceptes 45,94 €
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uGBS2IG02 Semafor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm, amb una cara i dos focus, optica
halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h

P- 34  €236,38

BBS2U070 Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de
diametre 210 mm, amb una cara i dos focus, optica halogena i lent de color
normal de vehicles, 12/200 h

 €199,09000

Altres conceptes 37,29 €

uGBS2IG03 Semafor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergencia, instal·lat sobre pal existent

P- 35  €400,08

BBS2IG03 Semàfor de tramvia PPTP, amb tres llums, receptor de telecomandament
d'emergència entregat i llums de mida 13/200

 €355,00000

Altres conceptes 45,08 €

mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 36  €65,64

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €37,74225

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm  €13,83900

Altres conceptes 13,70 €

mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 37  €82,17

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €45,72750

B071UC01 Morter M-80  €0,44995
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm  €20,05500

Altres conceptes 15,94 €

mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 38  €111,43

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €59,92350

B071UC01 Morter M-80  €0,53994
BD75U080 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm  €30,81750

Altres conceptes 20,15 €

mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 39  €154,74

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €79,17000

B071UC01 Morter M-80  €0,71992
BD75U100 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm  €48,58350

Altres conceptes 26,27 €

mGD75U070 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 40  €206,65

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €100,32750

B071UC01 Morter M-80  €1,07988
BD75U120 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm  €70,59150

Altres conceptes 34,65 €
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uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 41  €395,48

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €51,18750

B071UC01 Morter M-80  €3,14965
BDD1U002 Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €43,70000

BDD1U022 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre
i 60 cm d'alçària

 €30,10000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000

Altres conceptes 130,07 €

uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 42  €546,44

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €79,17000

B071UC01 Morter M-80  €4,49950
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €74,42000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

 €76,74000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000

Altres conceptes 174,34 €

uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 43  €966,35

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €163,80000

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120

cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €247,05000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

 €134,76000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €29,85000

Altres conceptes 268,50 €

mGFA1U131 Tub de PVC de DN 300 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 44  €21,84

B0111000 Aigua  €0,10622
BFA1U131 Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €17,86020

Altres conceptes 3,87 €

mGFA1U140 Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 45  €30,90

B0111000 Aigua  €0,17063
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BFA1U140 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €26,06930

Altres conceptes 4,66 €

mGFA1U240 Tub de PVC de DN 600 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 46  €46,60

B0111000 Aigua  €0,17063
BFA1U242 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €41,02490

Altres conceptes 5,40 €

mGG31240V 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- 47  €2,35

BG31240U 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

Altres conceptes 1,37 €

uGHN33C81 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport

P- 48  €240,25

BHN33C80 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip

 €212,92000

Altres conceptes 27,33 €

uGMPPI001 Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors automàtics de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la parada; xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada composta per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó, rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les feines
necesaries per a la seva total col·

P- 49  €148.414,27

Sense descomposició 148.414,27 €

uGTG1IG02 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 planols. Inclos
transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i
plantilla de centrat de perns.

P- 50  €2.157,26

BTG1IG02 Pal de catenària tipus 2, segons plànols  €1.445,00000
Altres conceptes 712,26 €

uGTG1IG05 Massis de catenària tipus A1, incloent moviment de
terres local, tots el materials, maquinaria, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució

P- 51  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

uGTG3U040 Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per
recta o corba i conjunt d'atibantat fora (per a recta o
corba r<=600 m), per catenària compensada,
totalment muntat i en servei

P- 52  €398,05

BTG3U015 Conjunt de tirantat tipus CA27, CA28 o CA30  €93,17000
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BTG3U020 Conjunt suspensió CA2-1 o CA4-1  €59,73000
BTG3U035 Conjunt de mènsula B2a per atirantat fora amb tirant giratori i conjunts de gir  €170,67000

Altres conceptes 74,48 €

uGTG3U260 Conjunt de mènsula B1AL-B2AL (allargada) amb
equip de suspensió per recta o corba i conjunt
d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r>600 m),
instal·lats en semieix per a catenària compensada,
totalment muntat i en servei

P- 53  €1.068,47

BTG3U000 Conjunt CA-7  €125,72000
BTG3U010 Conjunt de tirantat tipus CA7 o CA8  €103,64000
BTG3U020 Conjunt suspensió CA2-1 o CA4-1  €119,46000
BTG3U040 Conjunt de mènsula B1al per atirantat dins amb tirant

giratori i conjunts de gir
 €157,40000

BTG3U050 Conjunt de mènsula B2al per atirantat fora amb tirant
giratori i conjunts de gir

 €181,39000

BTG3U120 Cadireta R-6 de suspensió  €52,36000
Altres conceptes 328,50 €

uGTG6IG01 Fil de contacte de 150 mm2 instal.lat i posat en serveiP- 54  €6,98

BTG5IG01 Fil de contacte electrolítc 150mm2 Cu  €5,71000
Altres conceptes 1,27 €

uP0R01 Banc senzill, tipus municipal, col·locat en obra, inclús obres de terra,
fonaments, ancoratges, pintura, montatge i instal·lació totalment finalitzat

P- 55  €181,94

Sense descomposició 181,94 €

uP0R03 Paperera metàl·lica, tipus municipal, col·locada en obra, inclús obres de terra,
ancoratges i pal de subjecció, segons model

P- 56  €69,20

Sense descomposició 69,20 €

uP0R11 Barana rampa peatonal, formada per dos tubs paral·lels al paviment i p.p.
d'un peu dret, tots de tub d'acer de 93.28
50 mm. de diàmetre i 2 mm. de gruix, amb una platabanda de 150 mm. de
diàmetre i 5 mm. de gruix soldada a peu dret per a fixació en el terra
mitjançant tacs de expansió, i p.p. de peces especials de 50 x 5 mm.,
termoenduribles, en color RAL-6009, totalment col·locat segons detalls
constructius.

P- 57  €93,28

Sense descomposició 93,28 €

uP0010002 Màquina expenedora de billetsP- 58  €45.000,00

Sense descomposició 45.000,00 €

paP0030001 Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,
totalment equipat d'acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques, amb possibilitat de
comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte
executiu del sistema de transport.

P- 59  €3.000.000,00

Sense descomposició 3.000.000,00 €

paP0030003 Partida alçada a justificar de sistema de SAEP- 60  €16.000,00

Sense descomposició 16.000,00 €

paP0030004 Partida alçada a justificar de sistema de radioP- 61  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €
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paP003001 sP- 62  €200.000,00

Sense descomposició 200.000,00 €

paP003002 sP- 63  €13.000,00

Sense descomposició 13.000,00 €

uSAPA008 Unitat de desviament senzill 1/6 i R 50 no motoritzatP- 64  €107.350,00

Sense descomposició 107.350,00 €

uSAPA016 Unitat de desviament senzill tangent 1/6 i R50 motoritzatP- 65  €120.500,00

Sense descomposició 120.500,00 €

mSVIA0001 Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclòs 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- 66  €3.758,00

Sense descomposició 3.758,00 €

mSVIA0003 Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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- 67  €1.802,71

Sense descomposició 1.802,71 €

mSVIA0005 Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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- 68  €3.315,00

Sense descomposició 3.315,00 €

paXAP00PCQ Partida alçada per justificar el Pla de Control de QualitatP- 69  €382.122,17

Sense descomposició 382.122,17 €

paXPA10003 Partida alçada línies elèctriquesP- 70  €80.000,00

Sense descomposició 80.000,00 €

paXPA100004 partida alçada gasP- 71  €90.000,00

Sense descomposició 90.000,00 €

paXPA100005 partida alçada comunicacionsP- 72  €300.000,00

Sense descomposició 300.000,00 €

paXSSSS0000 Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització ferroviària. No
inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles

P- 73  €150.000,00
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OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

8.867,3106,45 57.194,15

2 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 - 3)

15.543,0706,15 95.589,88

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

24.132,2004,68 112.938,70

4 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 - 5)

37,00035,27 1.304,99

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

282,00044,77 12.625,14

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 el 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)

191,00059,30 11.326,30

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

4.801,04051,12 245.429,16

8 G21DFU02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

91,0008,56 778,96

CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 537.187,28

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 11)

16.883,2009,15 154.481,28

2 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)

32.133,6006,50 208.868,40

3 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 - 9)

1.511,4002,57 3.884,30

CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 367.233,98

EUR
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OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

ACTIVITAT MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 12)

3.020,00011,05 33.371,00

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 14)

1.380,00020,99 28.966,20

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01 62.337,20

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

ACTIVITAT AGLOMERATS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 -
21)

2.800,00033,35 93.380,00

2 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 - 20)

2.800,00033,40 93.520,00

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 22) 6.400,000397,68 2.545.152,00

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 23) 6.400,0000,64 4.096,00

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 24)

6.400,0000,39 2.496,00

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 25)

12.800,0000,46 5.888,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.02 2.744.532,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

ACTIVITAT ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 17)

310,000159,26 49.370,60

2 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 - 15)

780,00054,77 42.720,60

3 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 18)

16.334,52649,65 811.009,22

EUR



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa

PRESSUPOST Pàg.:02/06/15 3Data:

4 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 - 19)

1.981,200103,48 205.014,58

5 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 - 16)

2.800,00017,83 49.924,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.03 1.158.039,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ04

ACTIVITAT ENLLUMENAT DE LA PLATAFORMA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P -
48)

230,000240,25 55.257,50

2 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 - 47)

2.900,0002,35 6.815,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.04.01 62.072,50

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ04

ACTIVITAT MOBILIARI URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P0R03 u Paperera metàl·lica, tipus municipal, col·locada en obra, inclús
obres de terra, ancoratges i pal de subjecció, segons model (P -
56)

140,00069,20 9.688,00

2 P0R01 u Banc senzill, tipus municipal, col·locat en obra, inclús obres de
terra, fonaments, ancoratges, pintura, montatge i instal·lació
totalment finalitzat (P - 55)

140,000181,94 25.471,60

ACTIVITATTOTAL 01.01.04.02 35.159,60

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ05

ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
27)

157,00020,01 3.141,57

2 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10cm d'ample (P - 26) 1.842,44016,99 31.303,06

EUR
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ACTIVITATTOTAL 01.01.05.01 34.444,63

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ05

ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 28)

50,00073,61 3.680,50

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
- 29)

35,00061,70 2.159,50

3 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 30)

65,000359,28 23.353,20

4 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 31)

150,00022,81 3.421,50

ACTIVITATTOTAL 01.01.05.02 32.614,70

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ05

ACTIVITAT SEMAFORITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm
fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat. Inclosa cimentació de 1m x 1m x 1m i posta a terra
amb placa de posta a terra 500 x 500 x 3 mm. (P - 32)

126,0001.319,75 166.288,50

2 GBS2IG01 u Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema
optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus, optica
normal i lent de color normal de vehicles, 13/200 (P - 33)

52,000245,03 12.741,56

3 GBS2IG02 u Semafor de policarbonat per a vianants segons plec de
condicions amb sistema optic de diametre 210 mm, amb una
cara i dos focus, optica halogena i lent de color normal de
vehicles, 12/200 h (P - 34)

34,000236,38 8.036,92

4 GBS2IG03 u Semafor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergencia, instal·lat sobre pal existent (P - 35)

40,000400,08 16.003,20

ACTIVITATTOTAL 01.01.05.03 203.070,18

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA DE LA VIA06

ACTIVITAT PLATAFORMA I VIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SVIA0001 m Ml de via única en corba o recta, 2.093,0003.758,00 7.865.494,00

EUR
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arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclòs 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 - 66)

2 SVIA0003 m Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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 - 67)

277,0001.802,71 499.350,67

3 SVIA0005 m Ml de via única en corba o recta,
arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs 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 - 68)

484,0003.315,00 1.604.460,00

4 SAPA008 u Unitat de desviament senzill 1/6 i R 50 no motoritzat (P - 64) 3,000107.350,00 322.050,00

5 SAPA016 u Unitat de desviament senzill tangent 1/6 i R50 motoritzat (P - 65) 2,000120.500,00 241.000,00

6 G762DA0A m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic (P - 13)

16.530,00027,78 459.203,40

ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01 10.991.558,07

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL CATENÀRIA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GTG1IG05 u Massis de catenària tipus A1, incloent moviment de
terres local, tots el materials, maquinaria, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució (P - 51)

160,000500,00 80.000,00

2 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 planols. Inclos
transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i
plantilla de centrat de perns. (P - 50)

160,0002.157,26 345.161,60

3 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B1AL-B2AL (allargada) amb
equip de suspensió per recta o corba i conjunt
d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r>600 m),
instal·lats en semieix per a catenària compensada,
totalment muntat i en servei (P - 53)

110,0001.068,47 117.531,70

4 GTG3U040 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per
recta o corba i conjunt d'atibantat fora (per a recta o
corba r<=600 m), per catenària compensada,
totalment muntat i en servei (P - 52)

50,000398,05 19.902,50

EUR
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5 GTG6IG01 u Fil de contacte de 150 mm2 instal.lat i posat en servei (P - 54) 5.700,0006,98 39.786,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01.07 602.381,80

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL PARADES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GMPPI001 u Formació d'estació per a via doble i andana central de 50 m de
llarg
(incloses rampes) i 4m d'ample incloent distribuïdors automàtics
de
billets (DAB), totalment muntats, connexionats i provats; quadre
de
baixa tensió, totalment muntat, connexionat i provat, incloent
drets
d'escomesa a la companyia; sistema d'enllumenat a la parada;
xarxa
de posada a terra; andana central totalment acabada composta
per:
moviment de terres, fonaments, paviments (base de formigó,
rigoles,
plaques prefabricades), instal·lacions d'evacuació (claveguerons,
canaletes, pericons i canalitzacions); paviment de terratzo, de
pedra
artificial sobre llit de sorra o morter i sobre base de 10 cm de
gruix de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica i totes les
feines
necesaries per a la seva total col· (P - 49)

7,000148.414,27 1.038.899,89

2 P0010002 u Màquina expenedora de billets (P - 58) 14,00045.000,00 630.000,00

3 P0R11 u Barana rampa peatonal, formada per dos tubs paral·lels al
paviment i p.p. d'un peu dret, tots de tub d'acer de 93.28
50 mm. de diàmetre i 2 mm. de gruix, amb una platabanda de
150 mm. de diàmetre i 5 mm. de gruix soldada a peu dret per a
fixació en el terra mitjançant tacs de expansió, i p.p. de peces
especials de 50 x 5 mm., termoenduribles, en color RAL-6009,
totalment col·locat segons detalls constructius. (P - 57)

28,00093,28 2.611,84

CAPÍTOLTOTAL 01.01.08 1.671.511,73

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XSSSS0000 pa Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviària. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles (P -
73)

1,000150.000,00 150.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.01 150.000,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT MATERIAL MÒBIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 P0030001 pa Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,
totalment equipat d'acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques, amb possibilitat de
comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte
executiu del sistema de transport. (P - 59)

6,0003.000.000,00 18.000.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.02 18.000.000,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT SISTEMES DE COMUNICACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P003001 pa s (P - 62) 1,000200.000,00 200.000,00

2 P003002 pa s (P - 63) 6,00013.000,00 78.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.03 278.000,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SISTEMES FERROVIARIS09

ACTIVITAT SISTEMES DE SAE I RADIO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P0030003 pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE (P - 60) 6,00016.000,00 96.000,00

2 P0030004 pa Partida alçada a justificar de sistema de radio (P - 61) 6,0006.000,00 36.000,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.04 132.000,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS10

ACTIVITAT SANEJAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 36)

699,00065,64 45.882,36

2 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 37)

1.070,00082,17 87.921,90

3 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 38)

570,000111,43 63.515,10

4 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 39)

376,000154,74 58.182,24

EUR
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5 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 40)

695,000206,65 143.621,75

6 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

49,000395,48 19.378,52

7 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 42)

25,000546,44 13.661,00

8 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 43)

17,000966,35 16.427,95

ACTIVITATTOTAL 01.01.10.01 448.590,82

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS10

ACTIVITAT DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 300 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 44)

3.100,00021,84 67.704,00

2 GFA1U140 m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 45)

300,00030,90 9.270,00

3 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 600 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons
de la rasa i provat (P - 46)

250,00046,60 11.650,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.10.02 88.624,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS10

ACTIVITAT LINÍES ELÈCTRIQUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA10003 pa Partida alçada línies elèctriques (P - 70) 0,00080.000,00 0,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.10.03 0,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS10

ACTIVITAT GAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA100004 pa partida alçada gas (P - 71) 0,00090.000,00 0,00

EUR
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ACTIVITATTOTAL 01.01.10.04 0,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA SUBOBRA01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS10

ACTIVITAT COMUNICACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA100005 pa partida alçada comunicacions (P - 72) 0,000300.000,00 0,00

ACTIVITATTOTAL 01.01.10.05 0,00

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA NO TRAMIFICATS02

CAPÍTOL PLA DE CONTROL I QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XAP00PCQ pa Partida alçada per justificar el Pla de Control de Qualitat (P - 69) 1,000382.122,17 382.122,17

CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 382.122,17

OBRA PRESSUPOST01

SUBOBRA NO TRAMIFICATS02

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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)

1,000246.778,36 246.778,36

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 246.778,36

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/06/15 Pàg.: 1

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

Activitat 01.01.03.01  MATERIALS GRANULARS 62.337,20

Activitat 01.01.03.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 2.744.532,00

Activitat 01.01.03.03  ALTRES 1.158.039,00

Capítol 01.01.03   PAVIMENTACIÓ 3.964.908,20

Activitat 01.01.04.01  ENLLUMENAT DE LA PLATAFORMA 62.072,50

Activitat 01.01.04.02  MOBILIARI URBÀ 35.159,60

Capítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 97.232,10

Activitat 01.01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 34.444,63

Activitat 01.01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 32.614,70

Activitat 01.01.05.03  SEMAFORITZACIÓ 203.070,18

Capítol 01.01.05  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 270.129,51

Activitat 01.01.06.01  PLATAFORMA I VIA 10.991.558,07

Capítol 01.01.06  SUPERESTRUCTURA DE LA VIA 10.991.558,07

Activitat 01.01.09.01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 150.000,00

Activitat 01.01.09.02  MATERIAL MÒBIL 18.000.000,00

Activitat 01.01.09.03  SISTEMES DE COMUNICACIÓ 278.000,00

Activitat 01.01.09.04  SISTEMES DE SAE I RADIO 132.000,00

Capítol 01.01.09  SISTEMES FERROVIARIS 18.560.000,00

Activitat 01.01.10.01  SANEJAMENT 448.590,82

Activitat 01.01.10.02  DISTRIBUCIÓ 88.624,00

Activitat 01.01.10.03  LINÍES ELÈCTRIQUES 0,00

Activitat 01.01.10.04  GAS 0,00

Activitat 01.01.10.05  COMUNICACIONS 0,00

Capítol 01.01.10  SERVEIS AFECTATS 537.214,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.421.042,70

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

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

Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 537.187,28

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 367.233,98

Capítol 01.01.03   PAVIMENTACIÓ 3.964.908,20

Capítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 97.232,10

Capítol 01.01.05  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 270.129,51

Capítol 01.01.06  SUPERESTRUCTURA DE LA VIA 10.991.558,07

Capítol 01.01.07  CATENÀRIA 602.381,80

Capítol 01.01.08  PARADES 1.671.511,73

Capítol 01.01.09  SISTEMES FERROVIARIS 18.560.000,00

Capítol 01.01.10  SERVEIS AFECTATS 537.214,82

Subobra 01.01  SUBOBRA 37.599.357,49

Capítol 01.02.01  PLA DE CONTROL I QUALITAT 382.122,17

Capítol 01.02.02  SEGURETAT I SALUT 246.778,36

Subobra 01.02  NO TRAMIFICATS 628.900,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.228.258,02

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

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/06/15 Pàg.: 2

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

Subobra 01.01  SUBOBRA 37.599.357,49

Subobra 01.02  NO TRAMIFICATS 628.900,53

Obra 01  PRESSUPOST 38.228.258,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.228.258,02

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

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

Obra 01  PRESSUPOST 38.228.258,02

38.228.258,02

euros



Implantació d´un nou ramal en la línea de tramvia de Saragossa
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38.228.258,02PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.969.673,5413 % Despeses generals SOBRE 38.228.258,02....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 38.228.258,02....................................................................................................................................2.293.695,48

Subtotal 45.491.627,04

21 % IVA SOBRE 45.491.627,04....................................................................................................................................9.553.241,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 55.044.868,72€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-CINC MILIONS QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, juny 2015
L´autor de l´estudi

Marc Meseguer Linares


