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Amidaments



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 4 01  DEMOLICIONS I ENDERROC

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

AMIDAMENT DIRECTE 15.725,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8.326,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 26.685,000

4 G219U010 m Demolició de vorades sense 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

AMIDAMENT DIRECTE 2.227,000

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

AMIDAMENT DIRECTE 10.623,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 91,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 4 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 2.895,200

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

EUR



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1.928,200

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 4 03  TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA

1 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior tapat
del escocell

AMIDAMENT DIRECTE 229,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 4 04  PAVIMENTS

1 G961R014 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, amb un cantell arrodonit, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat i totes les feines adients, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 6.235,400

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.286,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4.350,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.340,000

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 3.186,000

6 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 3.372,000

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

AMIDAMENT DIRECTE 3.200,000

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
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Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 1.224,600

11 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

AMIDAMENT DIRECTE 15.725,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 4 05  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 FQ127F03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 361,000

5 FQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de
planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de profunditat i 40 cm d'alçària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense fixacions

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8
cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

AMIDAMENT DIRECTE 3.246,000

Obra 01 PRESSUPOST 
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Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 4

Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 02  SUPERESTRUCTURA DE VIA
Titol 4 01  VIA SIMPLE SOBRE PLACA

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

AMIDAMENT DIRECTE 186,700

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

AMIDAMENT DIRECTE 379,800

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

AMIDAMENT DIRECTE 563,500

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 02  SUPERESTRUCTURA DE VIA
Titol 4 02  VIA DOBLE SOBRE PLACA

1 GSVIA0008 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 63)

AMIDAMENT DIRECTE 2.741,000

2 GSVIA0007 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de llombardes, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 62)

EUR



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1.409,200

3 GSVIA0006 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 61)

AMIDAMENT DIRECTE 226,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 02  SUPERESTRUCTURA DE VIA
Titol 4 03  APARELLS DE VIA

1 GSAPA0004 u Unitat de desviament amb via en placa amb carril Ri 55 N, tangents
amb 1:6 i creuament en corba o recta de radi interior 50 m. (P - 110)

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 03  PARADES

1 GP0010001 u Parada central de 67 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 82)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GP0010002 u Parada lateral de 62,5 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 83)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 GP0020004 u Màquina expenedora de bitllets
(P - 94)

EUR



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 GP0010003 u Parada central de 62,5 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 85)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 04  SISTEMES FERROVIARIS
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

1 GXPASF01 m Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles
(P - 44)

AMIDAMENT DIRECTE 5.387,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 04  SISTEMES FERROVIARIS
Titol 4 02  MATERIAL MÒBIL

1 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat
d'acord amb el pptp, amb possibilitat de comandament en unitat
múltiple incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport (P - 67)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 05  JARDINERIA
Titol 4 01  JARDINERIA

1 GR454A7NN u Subministrament i plantació de arbre de qualsevol especie excepte
palmàcies d'alçària 2 a 3 m, amb pa de terra i totes del feines
necessaries per la seva completa execució. (P - 46)

AMIDAMENT DIRECTE 441,000

Obra 01 PRESSUPOST 

EUR



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 7

Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 06  SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT

1 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53)

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

2 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 54)

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

3 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergència, instal·lat sobre pal existent (P - 55)

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

4 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o
similar, segons PPTP i amb cablejat inclós (P - 56)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 06  SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 15.265,000

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2.356,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 238,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3.345,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 06  SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL
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Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 8

1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 129,000

4 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a
sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa
cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a
terra 500 x 500 x 3 mm (P - 52)

AMIDAMENT DIRECTE 258,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  LÍNIA TRAMVIÀRIA
Titol 3 08  LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE
Titol 4 01  LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE

1 GTG1G01 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 3)

AMIDAMENT DIRECTE 103,000

2 GTG1G02 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi superior a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional
de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 4)

AMIDAMENT DIRECTE 2.542,000

3 GTG1G03 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 1)

EUR



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 322,000

4 GTG1G04 m ML de catenària per via doble en recta o corba de superior a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 2)

AMIDAMENT DIRECTE 4.083,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 931,000

2 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New
Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1.054,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

4 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

5 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

6 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 851,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

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

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 292,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

3 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

AMIDAMENT DIRECTE 8.691,660

5 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 12.180,330

6 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5.149,500

7 G219U015 m Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la col.locació posterior sense subministrament
de vorada. En tasques de serveis afectats.

AMIDAMENT DIRECTE 258,000

8 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20.861,200

9 G24220D5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

AMIDAMENT DIRECTE 5.149,500

10 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 5.149,500

11 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 1.924,200

12 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1.043,060

13 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/08/16 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 4.172,240

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 02  DRENATGE
Titol 4 01  DRENATGE LONGITUDINAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix
11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 GD78G385 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 623,200

6 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 241,300

7 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 328,700

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 03  FERMS

1 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 N

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3.506,400

2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 1.421,750

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 19.968,860

4 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 11.576,000

5 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

AMIDAMENT DIRECTE 54,900

6 G9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AMIDAMENT DIRECTE 683,200

7 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 207,350

8 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

AMIDAMENT DIRECTE 3.593,700

9 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 3.506,400

10 G93AD220 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 2.162,270

11 G9J3U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa
C60B4 CUR o C60B3 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

AMIDAMENT DIRECTE 11.688,000

12 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 1.245,120

EUR
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13 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 GBB11261 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 GBB11361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

5 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

6 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 F31521J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 20,610

8 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe
RA2, fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 105,900

2 GBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 2.843,400

3 GBA18111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

4 GBA15111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 506,400

5 GBA13111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 429,200

6 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 223,200

7 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40 cm, amb pintura de dos components en
fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 4 03  BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

AMIDAMENT DIRECTE 827,000

2 GB2C3000 m Barrera de formigó doble amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´

AMIDAMENT DIRECTE 880,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA
Titol 4 04  SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT

EUR
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1 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 54)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 05  URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT
Titol 4 01  ENJARDINAMENT

1 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

AMIDAMENT DIRECTE 587,250

2 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 25,320

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 05  URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT
Titol 4 02  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FQ11AFP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 06  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

AMIDAMENT DIRECTE 1.149,300

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 07  REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 4 01  REPOSICIÓ LÍNIA TELEFÒNICA

1 XPA1L001 pa Partida alçada a justificar per acondicionament provisional d'obra i execució dels serveis afectats de
TELEFONICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  ENLLAÇ VIARI
Titol 3 07  REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 4 02  REPOSICIÓ LÍNIA DE FIBRA ÒPTICA

1 XPA1F001 pa Partida alçada a justificar per acondicionament provisional d'obra i execució dels serveis afectats de
VODAFONE - ONO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  IMPREVISTOS D'OBRA

1 XPA20001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra considerant un 3% del PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 03  CONTROL DE QUALITAT

1 XPAC10001 pa Partida alçada a justificar que inclou el valor del control de qualitat realitzat durant tota l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/08/16 Pàg.: 1

P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1.298,79 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124 i graó per a pou de registre

1.248,63 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

141,65 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

137,71 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 F31521J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

91,67 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó

142,59 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

52,84 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

51,88 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó

311,49 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-12 FQ11AFP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó

560,86 €

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

P-13 FQ127F03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller,
col·locat amb fixacions mecàniques

565,95 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

90,22 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-15 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

119,14 €

(CENT DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-16 FQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de profunditat i 40 cm d'alçària
de mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions

351,61 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

62,58 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

102,28 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-19 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,07 €

(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-20 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 G219U010 m Demolició de vorades sense 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

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 G219U015 m Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la col.locació posterior sense
subministrament de vorada. En tasques de serveis afectats.

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-24 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

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-25 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de
formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-29 G21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-30 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

34,89 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,30 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-33 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

59,90 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-34 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

170,20 €

(CENT SETANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-35 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

23,17 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-38 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 G24220D5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
24 t, amb un recorregut de fins a 5 km

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

19,94 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,92 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 G93AD220 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

52,01 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-48 G961R014 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, amb un cantell arrodonit,
recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a la compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients,
totalment col·locada

71,13 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-49 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

64,41 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-50 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 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

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 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

148,54 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 G9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

36,03 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-54 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

47,45 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,89 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,84 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-60 G9J3U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb
emulsió bituminosa C60B4 CUR o C60B3 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-61 GB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m,
per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

33,39 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-62 GB2C3000 m Barrera de formigó doble amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´ 73,50 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-63 GBA13111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 GBA15111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-65 GBA18111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 GBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 GBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-68 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-69 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

24,12 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-71 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample. 7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-73 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

21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-74 GBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

109,89 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-75 GBB11261 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

77,16 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-76 GBB11361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

82,12 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-77 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

66,59 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

60,20 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-79 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

364,42 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-80 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

22,67 €

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

P-81 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-82 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

36,71 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-83 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

140,22 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-84 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a
sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa
cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a
terra 500 x 500 x 3 mm (P - 52)

1.279,61 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53)

245,51 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 54)

236,74 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-87 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergència, instal·lat sobre pal existent (P - 55)

400,45 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-88 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o
similar, segons PPTP i amb cablejat inclós (P - 56)

1.599,47 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-89 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

14,08 €

(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-90 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

17,51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-91 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

62,73 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-92 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

68,92 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-93 GD78G385 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

98,51 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-94 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-95 GP0010001 u Parada central de 67 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 82)

245.270,10 €

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

P-96 GP0010002 u Parada lateral de 62,5 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 83)

410.873,97 €

(QUATRE-CENTS DEU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS)
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P-97 GP0010003 u Parada central de 62,5 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 85)

224.356,80 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS)

P-98 GP0020004 u Màquina expenedora de bitllets
(P - 94)

8.847,64 €

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

P-99 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat
d'acord amb el pptp, amb possibilitat de comandament en unitat
múltiple incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport (P - 67)

2.842.811,92 €

(DOS MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 GR454A7NN u Subministrament i plantació de arbre de qualsevol especie excepte
palmàcies d'alçària 2 a 3 m, amb pa de terra i totes del feines
necessaries per la seva completa execució. (P - 46)

267,72 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i
paviments i posterior tapat del escocell

328,94 €

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

P-102 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-103 GSAPA0004 u Unitat de desviament amb via en placa amb carril Ri 55 N, tangents
amb 1:6 i creuament en corba o recta de radi interior 50 m. (P - 110)

64.307,22 €

(SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-104 GSVIA0001 m ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 55)

1.879,25 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-105 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 56)

901,35 €

(NOU-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-106 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós
part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim
de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de
replè HM-15, tot totalment acabat (P - 57)

1.657,50 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-107 GSVIA0006 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 61)

3.402,17 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-108 GSVIA0007 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de llombardes, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 62)

3.758,15 €

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-109 GSVIA0008 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 63)

3.315,00 €

(TRES MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)

P-110 GTG1G01 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 3)

407,19 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-111 GTG1G03 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 1)

678,66 €

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-112 GTG1G04 m ML de catenària per via doble en recta o corba de superior a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part
proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 2)

581,37 €

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

P-113 GTG1G02 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi superior a 50 M. inclòs fil de ocntacte i
part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 4)

348,82 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-114 GXPASF01 m Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles
(P - 44)

417,49 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-115 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1.298,79 €

Altres conceptes 1.298,79000 €

P-2 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124 i graó per a pou de registre

1.248,63 €

Altres conceptes 1.248,63000 €

P-3 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

141,65 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent

53,96000 €

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

58,76000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,18370 €

Altres conceptes 27,74630 €

P-4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

137,71 €

Altres conceptes 137,71000 €

P-5 F31521J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

91,67 €

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,80400 €

Altres conceptes 23,86600 €

P-6 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó

142,59 €

B99ZZ040 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 99,31000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,70600 €

Altres conceptes 34,57400 €

P-7 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

52,84 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

47,18000 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-8 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

51,88 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

46,25000 €
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Altres conceptes 5,63000 €

P-9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,51 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,35000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,49 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-11 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó

311,49 €

BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

234,50000 €

Altres conceptes 76,99000 €

P-12 FQ11AFP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó

560,86 €

BQ11AFP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

475,45000 €

Altres conceptes 85,41000 €

P-13 FQ127F03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller,
col·locat amb fixacions mecàniques

565,95 €

BQ127F02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb
respatller

527,97000 €

Altres conceptes 37,98000 €

P-14 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

90,22 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer

55,91000 €

Altres conceptes 34,31000 €

P-15 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

119,14 €

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer

84,33000 €

Altres conceptes 34,81000 €

P-16 FQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de profunditat i 40 cm d'alçària
de mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions

351,61 €

BQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de profunditat i 40 cm d'alçària
de mides aproximades

324,80000 €

Altres conceptes 26,81000 €

P-17 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

62,58 €
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BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

54,77010 €

Altres conceptes 7,80990 €

P-18 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

102,28 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 51,00000 €

Altres conceptes 51,28000 €

P-19 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-20 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,75 €

Altres conceptes 14,75000 €

P-21 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,87 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-22 G219U010 m Demolició de vorades sense 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

4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-23 G219U015 m Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la col.locació posterior sense
subministrament de vorada. En tasques de serveis afectats.

20,13 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,37421 €

Altres conceptes 16,75579 €

P-24 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

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-25 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,93 €

Altres conceptes 5,93000 €

P-26 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-27 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-28 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de
formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

10,30 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-29 G21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,28 €
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Altres conceptes 6,28000 €

P-30 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,32 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-31 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

34,89 €

Altres conceptes 34,89000 €

P-32 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,30 €

Altres conceptes 31,30000 €

P-33 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

59,90 €

Altres conceptes 59,90000 €

P-34 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

170,20 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,55000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

Altres conceptes 126,90000 €

P-35 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,77 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-36 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,45 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-37 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

23,17 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,65600 €

Altres conceptes 3,51400 €

P-38 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,42 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,94800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 1,39050 €

P-39 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,35 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 1,26850 €

P-40 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,87 €
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B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,12800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 1,66050 €

P-41 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

17,62 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,56736 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,94800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 4,02314 €

P-42 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,88 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-43 G24220D5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
24 t, amb un recorregut de fins a 5 km

2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-44 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-45 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

19,94 €

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,17869 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 13,67981 €

P-46 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,92 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,03600 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 1,80250 €

P-47 G93AD220 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

52,01 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

46,01000 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-48 G961R014 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, amb un cantell arrodonit,
recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a la compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients,
totalment col·locada

71,13 €

B961UC14 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, amb un cantell arrodonit, per a
vorada, de 12x30 cm

52,94100 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14300 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,82000 €
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,55743 €

B060UR31 m3 Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

3,78448 €

Altres conceptes 11,82909 €

P-49 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

64,41 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,15313 €

B96615D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

39,71100 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12394 €

Altres conceptes 19,42193 €

P-50 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

11,88 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,40635 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,74700 €

Altres conceptes 6,56649 €

P-51 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

16,79 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,68050 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07150 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02750 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,57379 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,57520 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08616 €

Altres conceptes 5,36535 €

P-52 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

148,54 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,95092 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

13,09651 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 79,64000 €

Altres conceptes 52,85257 €

P-53 G9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

36,03 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,86624 €

B0111000 m3 Aigua 0,00163 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,32360 €

Altres conceptes 27,51830 €

P-54 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

47,45 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 10,47540 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,52660 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,71900 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09332 €

Altres conceptes 28,63568 €

P-55 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,89 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

21,98000 €

Altres conceptes 9,91000 €

P-56 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,84 €

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

21,93000 €

Altres conceptes 9,91000 €

P-57 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,53 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,39600 €

Altres conceptes 0,13400 €

P-58 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,38 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,21000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-59 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0,37 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,20000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-60 G9J3U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb
emulsió bituminosa C60B4 CUR o C60B3 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,90 €

B055U025 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 CUR o C60B3 CUR 0,14000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,26290 €

Altres conceptes 0,49710 €

P-61 GB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m,
per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

33,39 €
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BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 1,82000 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 0,34625 €

BBMZ1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135122

6,84750 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135121

18,01000 €

Altres conceptes 6,36625 €

P-62 GB2C3000 m Barrera de formigó doble amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´ 73,50 €

B065980B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

19,82025 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 5,16840 €

Altres conceptes 48,51135 €

P-63 GBA13111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,49 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04562 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,08264 €

Altres conceptes 0,36174 €

P-64 GBA15111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,68 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,11182 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,20874 €

Altres conceptes 0,35944 €

P-65 GBA18111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1,45 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25176 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,46945 €

Altres conceptes 0,72879 €

P-66 GBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,85 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,16807 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,31268 €

Altres conceptes 0,36925 €

P-67 GBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,25 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25176 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,46945 €

Altres conceptes 0,52879 €

P-68 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,80 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05280 €
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B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,37660 €

Altres conceptes 0,37060 €

P-69 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,71 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21120 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,61600 €

Altres conceptes 0,88280 €

P-70 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

24,12 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 5,42000 €

Altres conceptes 18,70000 €

P-71 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,76 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42240 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,42100 €

Altres conceptes 8,91660 €

P-72 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample. 7,05 €

Sense descomposició 7,05000 €

P-73 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

21,70 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42240 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 9,84000 €

Altres conceptes 11,43760 €

P-74 GBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

109,89 €

BBM11301 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora

101,18000 €

Altres conceptes 8,71000 €

P-75 GBB11261 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

77,16 €

BBM12701 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora

61,17000 €

Altres conceptes 15,99000 €

P-76 GBB11361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

82,12 €

BBM13701 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora

65,99000 €

Altres conceptes 16,13000 €

P-77 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

66,59 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport

51,83000 €
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Altres conceptes 14,76000 €

P-78 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

60,20 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

45,63000 €

Altres conceptes 14,57000 €

P-79 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

364,42 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

336,76000 €

Altres conceptes 27,66000 €

P-80 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

22,67 €

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

20,04000 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-81 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,81 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,15000 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-82 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

36,71 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

33,02000 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-83 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

140,22 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

45,20000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

75,06000 €

Altres conceptes 19,96000 €

P-84 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a
sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa
cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a
terra 500 x 500 x 3 mm (P - 52)

1.279,61 €

Sense descomposició 1.279,61000 €

P-85 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53)

245,51 €

Sense descomposició 245,51000 €

P-86 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 54)

236,74 €

Sense descomposició 236,74000 €

P-87 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergència, instal·lat sobre pal existent (P - 55)

400,45 €
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Sense descomposició 400,45000 €

P-88 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o
similar, segons PPTP i amb cablejat inclós (P - 56)

1.599,47 €

Sense descomposició 1.599,47000 €

P-89 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

14,08 €

B0A31000 kg Clau acer 0,06700 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02552 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27347 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,74150 €

Altres conceptes 5,91751 €

P-90 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

17,51 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

2,57355 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,13120 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

2,46000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 3,54800 €

Altres conceptes 5,79725 €

P-91 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

62,73 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

16,31075 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €

Altres conceptes 43,59029 €

P-92 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

68,92 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,18040 €

Altres conceptes 17,03960 €

P-93 GD78G385 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

98,51 €

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm
de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

4,80000 €

BD78G380 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

59,05000 €

Altres conceptes 34,66000 €
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P-94 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

12,08 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

11,05000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-95 GP0010001 u Parada central de 67 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 82)

245.270,10 €

Sense descomposició 245.270,10000 €

P-96 GP0010002 u Parada lateral de 62,5 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 83)

410.873,97 €

Sense descomposició 410.873,97000 €

P-97 GP0010003 u Parada central de 62,5 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 85)

224.356,80 €

Sense descomposició 224.356,80000 €

P-98 GP0020004 u Màquina expenedora de bitllets
(P - 94)

8.847,64 €

Sense descomposició 8.847,64000 €

P-99 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat
d'acord amb el pptp, amb possibilitat de comandament en unitat
múltiple incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport (P - 67)

2.842.811,92 €

Sense descomposició 2.842.811,92000 €

P-100 GR454A7NN u Subministrament i plantació de arbre de qualsevol especie excepte
palmàcies d'alçària 2 a 3 m, amb pa de terra i totes del feines
necessaries per la seva completa execució. (P - 46)

267,72 €

Sense descomposició 267,72000 €

P-101 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i
paviments i posterior tapat del escocell

328,94 €
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Sense descomposició 328,94000 €

P-102 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,13 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,15610 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,16560 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

Altres conceptes 0,15229 €

P-103 GSAPA0004 u Unitat de desviament amb via en placa amb carril Ri 55 N, tangents
amb 1:6 i creuament en corba o recta de radi interior 50 m. (P - 110)

64.307,22 €

Sense descomposició 64.307,22000 €

P-104 GSVIA0001 m ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 55)

1.879,25 €

Sense descomposició 1.879,25000 €

P-105 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 56)

901,35 €

Sense descomposició 901,35000 €

P-106 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós
part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim
de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de
replè HM-15, tot totalment acabat (P - 57)

1.657,50 €

Sense descomposició 1.657,50000 €

P-107 GSVIA0006 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 61)

3.402,17 €

Sense descomposició 3.402,17000 €

P-108 GSVIA0007 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de llombardes, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,

3.758,15 €
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gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 62)

Sense descomposició 3.758,15000 €

P-109 GSVIA0008 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 63)

3.315,00 €

Sense descomposició 3.315,00000 €

P-110 GTG1G01 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 3)

407,19 €

Sense descomposició 407,19000 €

P-111 GTG1G03 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 1)

678,66 €

Sense descomposició 678,66000 €

P-112 GTG1G04 m ML de catenària per via doble en recta o corba de superior a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part
proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 2)

581,37 €

Sense descomposició 581,37000 €

P-113 GTG1G02 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi superior a 50 M. inclòs fil de ocntacte i
part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 4)

348,82 €

Sense descomposició 348,82000 €

P-114 GXPASF01 m Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles
(P - 44)

417,49 €

Sense descomposició 417,49000 €

P-115 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,20 €
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B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,87500 €

Altres conceptes 0,32500 €



Pressupost
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 4 01 DEMOLICIONS I ENDERROC

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 - 24)

6,29 15.725,000 98.910,25

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 - 25)

5,93 8.326,000 49.373,18

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 - 26)

4,52 26.685,000 120.616,20

4 G219U010 m Demolició de vorades sense 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 - 22)

4,49 2.227,000 9.999,23

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 27)

0,74 10.623,000 7.861,02

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 31)

34,89 91,000 3.174,99

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 33)

59,90 135,000 8.086,50

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 298.021,37

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 4 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 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 - 36)

2,45 2.895,200 7.093,24

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

5,42 1.928,200 10.450,84

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 17.544,08

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 4 03 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA

EUR
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1 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i
retirada d'escocell i paviments i posterior tapat del escocell (P - 101)

328,94 229,000 75.327,26

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 75.327,26

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 4 04 PAVIMENTS

1 G961R014 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, amb
un cantell arrodonit, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió amb un <=
20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 48)

71,13 6.235,400 443.524,00

2 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 - 54)

47,45 3.286,000 155.920,70

3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 46)

19,92 4.350,000 86.652,00

4 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 40)

8,87 2.340,000 20.755,80

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 56)

31,84 3.186,000 101.442,24

6 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 55)

31,89 3.372,000 107.533,08

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 57) 0,53 3.200,000 1.696,00

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 58)

0,38 6.400,000 2.432,00

9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o
C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 59)

0,37 6.400,000 2.368,00

10 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 - 52)

148,54 1.224,600 181.902,08

11 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 - 51)

16,79 15.725,000 264.022,75

TOTAL Titol 4 01.01.01.04 1.368.248,65

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 4 05 MOBILIARI URBÀ

EUR
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1 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó (P - 15)

119,14 200,000 23.828,00

2 FQ127F03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)

565,95 15,000 8.489,25

3 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus
de formigó (P - 11)

311,49 25,000 7.787,25

4 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de
10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 6)

142,59 361,000 51.474,99

5 FQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de color gris granític
amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de
llargària, 30 cm de profunditat i 40 cm d'alçària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense fixacions (P - 16)

351,61 12,000 4.219,32

6 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de
20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a
120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella (P - 3)

141,65 3.246,000 459.795,90

TOTAL Titol 4 01.01.01.05 555.594,71

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 02 SUPERESTRUCTURA DE VIA

Titol 4 01 VIA SIMPLE SOBRE PLACA

1 GSVIA0001 m ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 55)
(P - 104)

1.879,25 186,700 350.855,98

2 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat (P - 56)
(P - 105)

901,35 379,800 342.332,73

3 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de paviment
actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclós
part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim
de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de
replè HM-15, tot totalment acabat (P - 57) (P - 106)

1.657,50 563,500 934.001,25

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 1.627.189,96

Obra 01 Pressupost

EUR
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Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 02 SUPERESTRUCTURA DE VIA

Titol 4 02 VIA DOBLE SOBRE PLACA

1 GSVIA0008 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 63) (P - 109)

3.315,00 2.741,000 9.086.415,00

2 GSVIA0007 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de llombardes, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 62) (P - 108)

3.758,15 1.409,200 5.295.984,98

3 GSVIA0006 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat
(P - 61) (P - 107)

3.402,17 226,000 768.890,42

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 15.151.290,40

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 02 SUPERESTRUCTURA DE VIA

Titol 4 03 APARELLS DE VIA

1 GSAPA0004 u Unitat de desviament amb via en placa amb carril Ri 55 N, tangents
amb 1:6 i creuament en corba o recta de radi interior 50 m. (P - 110)
(P - 103)

64.307,22 12,000 771.686,64

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 771.686,64

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 03 PARADES

1 GP0010001 u Parada central de 67 m totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,

245.270,10 1,000 245.270,10

EUR
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moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 82) (P - 95)

2 GP0010002 u Parada lateral de 62,5 m totalment acabada composta per moviments
de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 83) (P - 96)

410.873,97 3,000 1.232.621,91

3 GP0020004 u Màquina expenedora de bitllets
(P - 94) (P - 98)

8.847,64 17,000 150.409,88

4 GP0010003 u Parada central de 62,5 m totalment acabada composta per moviments
de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes)
(P - 85) (P - 97)

224.356,80 5,000 1.121.784,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.750.085,89

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 04 SISTEMES FERROVIARIS

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA

1 GXPASF01 m Partida alçada a justificar del sistema general de senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de les cruïlles
(P - 44) (P - 114)

417,49 5.387,000 2.249.018,63

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 2.249.018,63

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 04 SISTEMES FERROVIARIS

Titol 4 02 MATERIAL MÒBIL

1 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat
d'acord amb el pptp, amb possibilitat de comandament en unitat
múltiple incloent part proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de manteniment de material
rodant, i de projecte executiu del sistema de transport (P - 67) (P - 99)

2.842.811,92 6,000 17.056.871,52

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 17.056.871,52

Obra 01 Pressupost

EUR
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Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 05 JARDINERIA

Titol 4 01 JARDINERIA

1 GR454A7NN u Subministrament i plantació de arbre de qualsevol especie excepte
palmàcies d'alçària 2 a 3 m, amb pa de terra i totes del feines
necessaries per la seva completa execució. (P - 46) (P - 100)

267,72 441,000 118.064,52

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 118.064,52

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 06 SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ

Titol 4 01 SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT

1 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53) (P - 85)

245,51 46,000 11.293,46

2 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 54)
(P - 86)

236,74 68,000 16.098,32

3 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i receptor de
comandament d'emergència, instal·lat sobre pal existent (P - 55) (P -
87)

400,45 46,000 18.420,70

4 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o
similar, segons PPTP i amb cablejat inclós (P - 56) (P - 88)

1.599,47 4,000 6.397,88

TOTAL Titol 4 01.01.06.01 52.210,36

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 06 SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 68)

0,80 15.265,000 12.212,00

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 69)

3,71 2.356,000 8.740,76

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 73)

21,70 238,000 5.164,60

4 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm d'ample. (P - 72) 7,05 3.345,000 23.582,25

TOTAL Titol 4 01.01.06.02 49.699,61

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 06 SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ

EUR
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Titol 4 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 77)

66,59 82,000 5.460,38

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 78)

60,20 47,000 2.829,40

3 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 - 80)

22,67 129,000 2.924,43

4 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a
sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa
cimentació de 1m x 1m x 1m i posada a terra amb placa de posada a
terra 500 x 500 x 3 mm (P - 52) (P - 84)

1.279,61 258,000 330.139,38

TOTAL Titol 4 01.01.06.03 341.353,59

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 LÍNIA TRAMVIÀRIA

Titol 3 08 LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE

Titol 4 01 LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE

1 GTG1G01 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 3) (P - 110)

407,19 103,000 41.940,57

2 GTG1G02 m ml de catenària per via simple en recta o corba de radi superior a 50
M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 4) (P - 113)

348,82 2.542,000 886.700,44

3 GTG1G03 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 1) (P - 111)

678,66 322,000 218.528,52

4 GTG1G04 m ML de catenària per via doble en recta o corba de superior a 50 M.
inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.
(P - 2) (P - 112)

581,37 4.083,000 2.373.733,71

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.08.01 3.520.903,24

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 29)

6,28 931,000 5.846,68

2 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

10,30 1.054,000 10.856,20

3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 32)

31,30 53,000 1.658,90

4 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 34)

170,20 13,000 2.212,60

5 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

137,71 48,000 6.610,08

6 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 30)

16,32 851,000 13.888,32

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 41.072,78

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 02 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

1 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

4,07 292,000 1.188,44

2 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 - 24)

6,29 270,000 1.698,30

3 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 20)

14,75 41,000 604,75

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 27)

0,74 8.691,660 6.431,83

5 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 42)

0,88 12.180,330 10.718,69

6 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 35)

2,77 5.149,500 14.264,12

7 G219U015 m Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la
col.locació posterior sense subministrament de vorada. En tasques de
serveis afectats.
(P - 23)

20,13 258,000 5.193,54

EUR
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8 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 21)

3,87 20.861,200 80.732,84

9 G24220D5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 43)

2,91 5.149,500 14.985,05

10 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 39)

1,35 5.149,500 6.951,83

11 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 38)

5,42 1.924,200 10.429,16

12 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 115)

11,20 1.043,060 11.682,27

13 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 44)

4,85 4.172,240 20.235,36

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 185.116,18

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 02 DRENATGE

Titol 4 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 91)

62,73 45,000 2.822,85

2 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 92)

68,92 45,000 3.101,40

3 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 2)

1.248,63 4,000 4.994,52

4 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

1.298,79 22,000 28.573,38

5 GD78G385 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa (P - 93)

98,51 623,200 61.391,43

6 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

12,08 241,300 2.914,90

7 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 89)

14,08 328,700 4.628,10

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.02.01 108.426,58

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 03 FERMS

1 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 45)

19,94 3.506,400 69.917,62

2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 8)

51,88 1.421,750 73.760,39

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 10)

0,49 19.968,860 9.784,74

4 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 9)

0,51 11.576,000 5.903,76

5 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 50)

11,88 54,900 652,21

6 G9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 53)

36,03 683,200 24.615,70

7 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 49)

64,41 207,350 13.355,41

8 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat (P - 37)

23,17 3.593,700 83.266,03

9 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 41)

17,62 3.506,400 61.782,77

10 G93AD220 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 47)

52,01 2.162,270 112.459,66

11 G9J3U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles
bituminoses, amb emulsió bituminosa C60B4 CUR o C60B3 CUR,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 60)

0,90 11.688,000 10.519,20

12 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 7)

52,84 1.245,120 65.792,14

13 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 90)

17,51 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 531.809,63

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ I DEFENSA

EUR
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Titol 4 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
135 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 74)

109,89 24,000 2.637,36

2 GBB11261 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 75)

77,16 20,000 1.543,20

3 GBB11361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 76)

82,12 8,000 656,96

4 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 81)

17,81 48,000 854,88

5 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 82)

36,71 44,000 1.615,24

6 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
83)

140,22 4,000 560,88

7 F31521J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 5)

91,67 20,610 1.889,32

8 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P - 79)

364,42 8,000 2.915,36

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 12.673,20

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ I DEFENSA

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 66)

0,85 105,900 90,02

2 GBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15
cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 67)

1,25 2.843,400 3.554,25

3 GBA18111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 65)

1,45 120,000 174,00

4 GBA15111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 64)

0,68 506,400 344,35

5 GBA13111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica
i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 63)

0,49 429,200 210,31

6 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 71)

11,76 223,200 2.624,83

7 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 40
cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de
ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual (P -
70)

24,12 84,000 2.026,08

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.04.02 9.023,84

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ I DEFENSA

Titol 4 03 BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C
segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i
suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
(P - 61)

33,39 827,000 27.613,53

2 GB2C3000 m Barrera de formigó doble amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in
situ´´ (P - 62)

73,50 880,000 64.680,00

TOTAL Titol 4 01.02.04.03 92.293,53

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ I DEFENSA

Titol 4 04 SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT

1 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles, 12/200 h (P - 54)
(P - 86)

236,74 6,000 1.420,44

2 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53) (P - 85)

245,51 6,000 1.473,06

TOTAL Titol 4 01.02.04.04 2.893,50

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 05 URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT

Titol 4 01 ENJARDINAMENT

1 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 17)

62,58 587,250 36.750,11

2 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 18)

102,28 25,320 2.589,73

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 39.339,84

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 05 URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT

Titol 4 02 MOBILIARI URBÀ

EUR
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1 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de
formigó (P - 14)

90,22 2,000 180,44

2 FQ11AFP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb
daus de formigó (P - 12)

560,86 2,000 1.121,72

TOTAL Titol 4 01.02.05.02 1.302,16

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 06 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2 (P - 102)

1,13 1.149,300 1.298,71

TOTAL Titol 3 01.02.06 1.298,71

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS

Titol 4 01 REPOSICIÓ LÍNIA TELEFÒNICA

1 XPA1L001 pa Partida alçada a justificar per acondicionament provisional d'obra i
execució dels serveis afectats de TELEFONICA (P - 0)

15.378,75 1,000 15.378,75

TOTAL Titol 4 01.02.07.01 15.378,75

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENLLAÇ VIARI

Titol 3 07 REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS

Titol 4 02 REPOSICIÓ LÍNIA DE FIBRA ÒPTICA

1 XPA1F001 pa Partida alçada a justificar per acondicionament provisional d'obra i
execució dels serveis afectats de VODAFONE - ONO (P - 0)

20.504,97 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.07.02 0,00

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 01 IMPREVISTOS D'OBRA

EUR
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1 XPA20001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra considerant un 3%
del PEM (P - 0)

470.283,60 1,000 470.283,60

TOTAL Titol 3 01.03.01 470.283,60

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 03 CONTROL DE QUALITAT

1 XPAC10001 pa Partida alçada a justificar que inclou el valor del control de qualitat
realitzat durant tota l'obra (P - 0)

705.425,41 1,000 705.425,41

TOTAL Titol 3 01.03.03 705.425,41

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

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)

1.410.850,81 1,000 1.410.850,81

TOTAL Titol 3 01.03.04 1.410.850,81

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/08/16 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.01.01  DEMOLICIONS I ENDERROC 298.021,37

Titol 4 01.01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 17.544,08

Titol 4 01.01.01.03  TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA 75.327,26

Titol 4 01.01.01.04  PAVIMENTS 1.368.248,65

Titol 4 01.01.01.05  MOBILIARI URBÀ 555.594,71

Titol 4 01.01.01.06  ENLLUMENAT VIARI 0,00

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.314.736,07

Titol 4 01.01.02.01  VIA SIMPLE SOBRE PLACA 1.627.189,96

Titol 4 01.01.02.02  VIA DOBLE SOBRE PLACA 15.151.290,40

Titol 4 01.01.02.03  APARELLS DE VIA 771.686,64

Titol 3 01.01.02  SUPERESTRUCTURA DE VIA 17.550.167,00

Titol 4 01.01.04.01  SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 2.249.018,63

Titol 4 01.01.04.02  MATERIAL MÒBIL 17.056.871,52

Titol 3 01.01.04  SISTEMES FERROVIARIS 19.305.890,15

Titol 4 01.01.05.01  JARDINERIA 118.064,52

Titol 3 01.01.05  JARDINERIA 118.064,52

Titol 4 01.01.06.01  SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT 52.210,36

Titol 4 01.01.06.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 49.699,61

Titol 4 01.01.06.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL 341.353,59

Titol 3 01.01.06  SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ 443.263,56

Titol 4 01.01.08.01  LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE 3.520.903,24

Titol 3 01.01.08  LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE 3.520.903,24

Titol 4 01.02.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 41.072,78

Titol 4 01.02.01.02  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 185.116,18

Titol 3 01.02.01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 226.188,96

Titol 4 01.02.02.01  DRENATGE LONGITUDINAL 108.426,58

Titol 3 01.02.02  DRENATGE 108.426,58

Titol 4 01.02.04.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 12.673,20

Titol 4 01.02.04.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 9.023,84

Titol 4 01.02.04.03  BARRERES DE SEGURETAT 92.293,53

Titol 4 01.02.04.04   SEMAFORITZACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT 2.893,50

Titol 3 01.02.04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA 116.884,07

Titol 4 01.02.05.01  ENJARDINAMENT 39.339,84

Titol 4 01.02.05.02  MOBILIARI URBÀ 1.302,16

Titol 3 01.02.05  URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT 40.642,00

Titol 4 01.02.07.01  REPOSICIÓ LÍNIA TELEFÒNICA 15.378,75

Titol 4 01.02.07.02  REPOSICIÓ LÍNIA DE FIBRA ÒPTICA 0,00

Titol 3 01.02.07  REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 15.378,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
43.760.544,90

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.314.736,07

Titol 3 01.01.02  SUPERESTRUCTURA DE VIA 17.550.167,00

Titol 3 01.01.03  PARADES 2.750.085,89

euros
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Titol 3 01.01.04  SISTEMES FERROVIARIS 19.305.890,15

Titol 3 01.01.05  JARDINERIA 118.064,52

Titol 3 01.01.06  SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ 443.263,56

Titol 3 01.01.08  LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE 3.520.903,24

Titol 3 01.01.09  SERVEIS AFECTATS?? 0,00

Titol 3 01.01.10  SEGURETAT I SALUT?? 0,00

Capítol 01.01  LÍNIA TRAMVIÀRIA 46.003.110,43

Titol 3 01.02.01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 226.188,96

Titol 3 01.02.02  DRENATGE 108.426,58

Titol 3 01.02.03  FERMS 531.809,63

Titol 3 01.02.04  SENYALITZACIÓ I DEFENSA 116.884,07

Titol 3 01.02.05  URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT 40.642,00

Titol 3 01.02.06  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 1.298,71

Titol 3 01.02.07  REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 15.378,75

Capítol 01.02  ENLLAÇ VIARI 1.040.628,70

Titol 3 01.03.01  IMPREVISTOS D'OBRA 470.283,60

Titol 3 01.03.03  CONTROL DE QUALITAT 705.425,41

Titol 3 01.03.04  SEGURETAT I SALUT 1.410.850,81

Capítol 01.03  PARTIDES ALÇADES 2.586.559,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.630.298,95

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  LÍNIA TRAMVIÀRIA 46.003.110,43

Capítol 01.02  ENLLAÇ VIARI 1.040.628,70

Capítol 01.03  PARTIDES ALÇADES 2.586.559,82

Obra 01 Pressupost 49.630.298,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.630.298,95

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

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

Obra 01 Pressupost 49.630.298,95

49.630.298,95

euros



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 49.630.298,95

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 49.630.298,95....................................................... 6.451.938,86

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 49.630.298,95.......................................................... 2.977.817,94

Subtotal 59.060.055,75

21 % IVA SOBRE 59.060.055,75.......................................................................................... 12.402.611,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 71.462.667,4671.462.667,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-UN MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS )

Barcelona, setembre de 2016

L'autor del projecte

David Alentorn Mezquida 
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