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AMIDAMENT

C ODI DESC R I P C I Ó UTS L ONGI TUD AMP L ADA AL Ç ADA P AR C I AL S QUANTI TAT

CAPÍTOL 01  ENDERRROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                
01.01 m2 D emol .paviment mesc la bi tuminosa,g<=10cm,ampl .>2m,r et r o .+mar t .t r

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Escoles-Ronda 1 38,000 8,000 304,000
2 8,000 3,000 48,000
2 8,000 5,000 80,000

.
Ronda-Cervantes 1 38,000 8,000 304,000

3 8,000 3,000 72,000
.
Cervantes- Verge M. 1 40,000 8,000 320,000

1 8,000 3,000 24,000
2 8,000 4,000 64,000

.
Verge M.- Miquel G. 1 48,000 6,800 326,400

2 8,000 4,000 64,000

1.606,400

01.02 m   D emol ic .vor ada sob/ for m.,mar te l l  t r enc .icàr r ega man/mec.        

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexca-
vadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Escoles-Ronda 2 36,000 72,000
.
Ronda-Cervantes 1 38,000 38,000

41,000
.
Cervantes- Verge M. 1 41,000 41,000

1 38,000 38,000
.
Verge M.- Miquel G. 2 51,000 102,000

291,000

01.03 m2 Ender r oc  vor er a panot,base  fo r m.,so le r a fo r m.,<= 15cm,compr es.,c

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrre-
ga manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Escoles-Ronda 2 30,000 3,500 210,000
.
Ronda-Cervantes 1 32,000 3,500 112,000

35,000 3,500
.
Cervantes- Verge M. 1 35,000 3,500 122,500

1 32,000 3,500 112,000
.
Verge M.- Miquel G. 2 45,000 1,500 135,000

691,500

01.04 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

1 320,000 1,500 1,000 480,000

480,000

01.05 m3 Excav/càr r ega ter r a p/cai x.pav.,te r r eny  compact.,m.mec.         

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics

FASE 1
.
Escoles-Ronda 1 21,000 5,800 0,150 18,270

2 4,000 5,500 0,150 6,600
1 21,000 3,500 0,150 11,025
2 18,000 2,000 0,150 10,800
1 21,000 2,800 0,150 8,820

.
Ronda-Cervantes 1 25,000 3,500 0,150 13,125

1 21,000 2,800 0,150 8,820
2 18,000 2,000 0,150 10,800
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. 1 6,500 2,000 0,150 1,950

1 12,800 2,800 0,150 5,376
1 3,000 4,500 0,150 2,025

Cervantes- Verge M. 1 22,000 3,500 0,150 11,550
1 25,000 2,000 0,150 7,500
1 12,800 2,800 0,150 5,376
1 4,000 4,500 0,150 2,700
1 5,500 5,500 0,150 4,538
1 16,000 4,000 0,150 9,600

.
Verge M.- Miquel G. 1 15,000 7,400 0,150 16,650

155,525

01.06 m3 T r anspor t  r esidus,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,càr r ega mec.,r

Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

320 320,000
120 120,000

440,000

01.07 m3 T r ansp.te r r es,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,car r eg.mec.,r ec .2-

Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

480 480,000
155 155,000
122 122,000
37 37,000

91,3 91,300
217 217,000

1.102,300
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CAPÍTOL 02  PAVIMENTS                                                      

02.01 m2 Pav im.l lambor dí  10x20cm,g=8cm,pr eu sup.,sob/sor r a,5cm r ebl .junts

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu supe-
rior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Escoles-Ronda 2 29,000 1,500 87,000
.
Ronda-Cervantes 1 32,300 1,500 48,450

1 35,300 1,500 52,950
.
Cervantes- Verge M. 1 29,000 1,500 43,500

1 27,500 1,500 41,250
.
Verge M.- Miquel G. 1 45,500 9,500 432,250

705,400

02.02 m   Pav.te r r atzo  mode l  "  Vulcano tact i l e "  de  40x40x7cm.             

Paviment de terratzo model "Vulcano tactile" de Breinco o similar amb texturitzat per a indicació
de guals, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Escoles-Ronda 2 3,600 7,200
2 3,200 6,400

.
Ronda-Cervantes 4 3,200 12,800
.
Cervantes- Verge M. 2 3,200 6,400

1 2,800 2,800
1 6,400 6,400

.
Verge M.- Miquel G. 1 2,800 2,800

1 12,000 12,000

56,800

02.03 m2 Pav.te r r atzo  mode l  "Vulcano"  de 60x40x5cm.                      

Paviment de terratzo model "Vulcano" de Breinco o similar de 60x40x5 cm, col.locat a truc de ma-
ceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Escoles-Ronda 1 15,000 1,500 22,500
1 27,000 1,500 40,500
2 4,500 2,000 18,000
2 3,000 1,600 9,600
1 6,000 2,600 15,600
1 4,000 2,600 10,400

.
Ronda-Cervantes 1 30,000 1,500 45,000

2 4,500 2,000 18,000
1 6,000 2,600 15,600
1 4,000 1,500 6,000
1 28,000 0,400 11,200

.
Cervantes- Verge M. 1 18,000 1,500 27,000

1 4,500 3,500 15,750
1 10,000 7,000 70,000
1 4,000 2,600 10,400
1 28,000 0,400 11,200
1 8,000 6,000 48,000

.
Verge M.- Miquel G. 1 4,500 3,000 13,500

1 9,000 3,800 34,200

442,450

02.04 m2 Pav.panot gr i s de  20x20 cm, pr eu al t , mor te r  1 :2 :10, ext.       

Paviment de peces de panot gris per a vorera de 20x20x2.5 cm, classe 1ª, preu alt, col·locades a
truc de maçeta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
CP.

Escoles-Ronda 2 3,000 1,000 6,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000 1,000 9,000
.
Cervantes- Verge M. 3 3,000 1,000 9,000



011.AMP-I AJUNTAMENT D'AMPOSTA - Amposta                                  4

AMIDAMENT

C ODI DESC R I P C I Ó UTS L ONGI TUD AMP L ADA AL Ç ADA P AR C I AL S QUANTI TAT

.

Verge M.- Miquel G. 2 3,000 1,000 6,000
2 3,000 1,500 9,000

39,000

02.05 m3 Base  for migó HM-20/P/40/ I , camió+vibr .manual , r egle jat          

Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
15cm de gruix, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Escoles-Ronda 1 15,000 1,500 0,150 3,375
1 27,000 1,500 0,150 6,075
2 4,500 2,000 0,150 2,700
2 3,000 1,600 0,150 1,440
1 6,000 2,600 0,150 2,340
1 4,000 2,600 0,150 1,560

.
Ronda-Cervantes 1 30,000 1,500 0,150 6,750

2 4,500 2,000 0,150 2,700
1 6,000 2,600 0,150 2,340
1 4,000 1,500 0,150 0,900
1 28,000 0,400 0,150 1,680

.
Cervantes- Verge M. 1 18,000 1,500 0,150 4,050

1 4,500 3,500 0,150 2,363
1 10,000 7,000 0,150 10,500
1 4,000 2,600 0,150 1,560
1 28,000 0,400 0,150 1,680
1 8,000 6,000 0,150 7,200

.
Verge M.- Miquel G. 1 4,500 3,000 0,150 2,025

1 9,000 3,800 0,150 5,130

66,368

02.06 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, A 2 (20x10cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

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

Escoles-Ronda 5 29,000 145,000
.
Ronda-Cervantes 3 32,000 96,000

2 35,000 70,000
.
Cervantes- Verge M. 3 29,000 87,000

2 28,000 56,000
1 19,000 19,000

.
Verge M.- Miquel G. 3 45,500 136,500

609,500

02.07 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C2 (30x22cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

Vorada recta remuntable de peces de formigó de 25x28 cm de secció, monocapa, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

Escoles-Ronda 2 16,500 33,000
4 2,000 8,000
1 12,000 12,000

.
Ronda-Cervantes 2 16,500 33,000

4 2,000 8,000
1 8,000 8,000

.
Cervantes- Verge M. 1 23,000 23,000

1 23,000 23,000
3 2,000 6,000
2 2,500 5,000

.
Verge M.- Miquel G. 1 12,000 12,000

171,000



011.AMP-I AJUNTAMENT D'AMPOSTA - Amposta                                  5

AMIDAMENT

C ODI DESC R I P C I Ó UTS L ONGI TUD AMP L ADA AL Ç ADA P AR C I AL S QUANTI TAT

02.08 m   Vor ada cor ba fo r m., MC, C2 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l .s/base

Vorada corba remuntable de peces de formigó de 28x17 cm de secció, monocapa, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

Escoles-Ronda 4 6,000 24,000
.
Ronda-Cervantes 3 6,000 18,000
.
Cervantes- Verge M. 3 6,000 18,000

60,000

02.09 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l ./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i re-
juntada amb morter M-5, per a restitució i connexió amb les voreres existents.

Escoles-Ronda 1 6,000 6,000
.
Ronda-Cervantes 1 10,000 10,000
.
Cervantes- Verge M. 1 6,000 6,000
.
Verge M.- Miquel G. 2 1,500 3,000

25,000

02.10 m   Gual  peatonal  de peces pr e fabr icades de fo r migó.                

Gual peatonal de peces prefabricades de formigó tipus Breinco o similar formant el pendent i pe-
ces especials de remat lateral,col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'al-
çària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera
de 165 l

Escoles-Ronda 2 3,600 7,200
2 3,200 6,400

.
Ronda-Cervantes 4 3,200 12,800
.
Cervantes- Verge M. 2 3,200 6,400

1 2,800 2,800
1 6,400 6,400

.
Verge M.- Miquel G. 1 2,800 2,800

1 12,000 12,000

56,800

02.11 m3 Base  for migó HM-20/S/20/ I , camió+vibr .manual , r egle jat          

Base per a rigola de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Escoles-Ronda 2 21,000 0,300 0,200 2,520
4 6,000 0,300 0,200 1,440
4 5,000 0,300 0,200 1,200

.
Ronda-Cervantes 1 25,000 0,300 0,200 1,500

1 31,000 0,300 0,200 1,860
3 6,000 0,300 0,200 1,080
3 5,000 0,300 0,200 0,900

.
Cervantes- Verge M. 1 25,000 0,300 0,200 1,500

1 25,000 0,300 0,200 1,500
3 6,000 0,300 0,200 1,080
1 5,000 0,300 0,200 0,300
2 7,000 0,300 0,200 0,840

.
Verge M.- Miquel G. 1 25,000 0,300 0,200 1,500

17,220

02.12 m   Rigo la ampl .=20cm,peces fo r m.,40x20cm,g=8cm,co l .mor t.1 :2 :10     

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Escoles-Ronda 2 21,000 42,000
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4 6,000 24,000

4 5,000 20,000
Ronda-Cervantes 1 25,000 25,000

1 31,000 31,000
3 6,000 18,000
3 5,000 15,000

.
Cervantes- Verge M. 1 25,000 25,000

1 25,000 25,000
3 6,000 18,000
1 5,000 5,000
2 7,000 14,000

.
Verge M.- Miquel G. 1 25,000 25,000

287,000

02.13 m3 Base  tot-u ar t . r ec ic lat,estesa+picon.98%PM                     

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

Escoles-Ronda 1 38,000 15,000 0,100 57,000
1 7,000 7,500 0,100 5,250
1 7,000 2,800 0,100 1,960

.
Ronda-Cervantes 1 38,000 15,000 0,100 57,000

2 7,000 2,800 0,100 3,920
.
Cervantes- Verge M. 1 33,000 15,000 0,100 49,500

1 3,000 2,800 0,100 0,840
1 6,000 26,000 0,100 15,600

.
Verge M.- Miquel G. 1 43,000 10,000 0,100 43,000

1 6,000 26,000 0,100 15,600

249,670

02.14 m2 Reg de penet. a/emul .bi tum.aniònica EA R-1  2k g/m2                

Reg de penetració amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 2 kg/m2

Escoles-Ronda 1 21,000 5,800 121,800
2 4,000 5,500 44,000
1 21,000 3,500 73,500
2 18,000 2,000 72,000
1 21,000 2,800 58,800

.
Ronda-Cervantes 1 25,000 3,500 87,500

1 21,000 2,800 58,800
2 18,000 2,000 72,000

. 1 6,500 2,000 13,000
1 12,800 2,800 35,840
1 3,000 4,500 13,500

Cervantes- Verge M. 1 22,000 3,500 77,000
1 25,000 2,000 50,000
1 12,800 2,800 35,840
1 4,000 4,500 18,000
1 5,500 5,500 30,250
1 16,000 4,000 64,000

.
Verge M.- Miquel G. 1 15,000 7,400 111,000

1.036,830

02.15 t   Pav iment bi tum.cont.calent G-20,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a trafic rodat y de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

Escoles-Ronda 1 21,000 5,800 0,100 12,180
2 4,000 5,500 0,100 4,400
1 21,000 3,500 0,100 7,350
2 18,000 2,000 0,100 7,200
1 21,000 2,800 0,100 5,880

.
Ronda-Cervantes 1 25,000 3,500 0,100 8,750
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1 21,000 2,800 0,100 5,880

2 18,000 2,000 0,100 7,200
1 6,500 2,000 0,100 1,300
1 12,800 2,800 0,100 3,584
1 3,000 4,500 0,100 1,350

.
Cervantes- Verge M. 1 22,000 3,500 0,100 7,700

1 25,000 2,000 0,100 5,000
1 12,800 2,800 0,100 3,584
1 4,000 4,500 0,100 1,800
1 5,500 5,500 0,100 3,025
1 16,000 4,000 0,100 6,400

.
Verge M.- Miquel G. 1 15,000 7,400 0,100 11,100

103,683

02.16 m2 Reg d'adher . a/emul .bi tum.aniònica EA R-1 1k g/m2                 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

Escoles-Ronda 1 21,000 5,800 121,800
2 4,000 5,500 44,000
1 21,000 3,500 73,500
2 18,000 2,000 72,000
1 21,000 2,800 58,800

.
Ronda-Cervantes 1 25,000 3,500 87,500

1 21,000 2,800 58,800
2 18,000 2,000 72,000

. 1 6,500 2,000 13,000
1 12,800 2,800 35,840
1 3,000 4,500 13,500

Cervantes- Verge M. 1 22,000 3,500 77,000
1 25,000 2,000 50,000
1 12,800 2,800 35,840
1 4,000 4,500 18,000
1 5,500 5,500 30,250
1 16,000 4,000 64,000

.
Verge M.- Miquel G. 1 15,000 7,400 111,000

1.036,830

02.17 t   Pav iment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a tràfic rodat de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

Escoles-Ronda 1 21,000 5,800 0,100 12,180
2 4,000 5,500 0,100 4,400
1 21,000 3,500 0,100 7,350
2 18,000 2,000 0,100 7,200
1 21,000 2,800 0,100 5,880

.
Ronda-Cervantes 1 25,000 3,500 0,100 8,750

1 21,000 2,800 0,100 5,880
2 18,000 2,000 0,100 7,200
1 6,500 2,000 0,100 1,300
1 12,800 2,800 0,100 3,584
1 3,000 4,500 0,100 1,350

.
Cervantes- Verge M. 1 22,000 3,500 0,100 7,700

1 25,000 2,000 0,100 5,000
1 12,800 2,800 0,100 3,584
1 4,000 4,500 0,100 1,800
1 5,500 5,500 0,100 3,025
1 16,000 4,000 0,100 6,400

.
Verge M.- Miquel G. 1 15,000 7,400 0,100 11,100

103,683
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02.18 t   Pav iment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,97%mar shal

Paviment per a carril bici de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall

Escoles-Ronda 1 29,000 1,200 0,150 5,220
.
Ronda-Cervantes 1 32,000 1,200 0,150 5,760
.
Cervantes- Verge M. 1 34,000 1,200 0,150 6,120
.
Verge M.- Miquel G.

17,100

02.19 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x120cm,2 peces fe r r o  co lat,co l .   

Bastment i tapa d'escossell de 120x120 cm, de dos peces mecanitzades de ferro colat, model
B.taulat de Fundició Ductil Benito o similar, col.locada

Escoles-Ronda 3 3,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000
.
Cervantes- Verge M. 4 4,000
.
Verge M.- Miquel G. 6 6,000

16,000

02.20 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x40cm, d' acer  laminat i  r e l iga    

Bastiment i tapa d'escossell de 120x40cm, realitzat amb perfileria d'acer laminat i dos peces de re-
liga, col.locada

Escoles-Ronda 3 3,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000
.
Cervantes- Verge M. 4 4,000

10,000
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CAPÍTOL 03  JARDINERIA                                                     

03.01 u   Submini st r ament W ashingtonia r obusta h=350-400cm,D contenidor =D tr

Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor amb un dià-
metre igual al diàmetre de tronc + 50 cm

Verge M.- Miquel G. 6 6,000

6,000

03.02 u   Submini st r ament Jacar anda mimosi fo l ia per ím=25-30cm             

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 80 l

Escoles-Ronda 3 3,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000
.
Cervantes- Verge M. 4 4,000

10,000

03.03 u   Submini st r ament L igust r um oval i fo l ium A ur eum h=125-150cm        

Subministrament de Ligustrum ovalifolium Aureum d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 30l

Escoles-Ronda 3 3,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000
.
Cervantes- Verge M. 4 4,000

10,000

03.04 u   Plant.palmàcia,h=3-5m,150x150x100cm,m.mec.                      

Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària de tronc, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, re-
blert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega i transport de les terres sobrants amb camió

6 6,000

6,000

03.05 u   Plant.plani fo l i ,pa te r r a/conten.,per ím=25-35cm,120x120x80cm,m.me

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 25 a 35 cm de perímetre de tronc,
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substituciótotal de terra de l'excavació per terrade jardineria, primer
reg i càrrega itransport de les terres sobrants amb camió

Escoles-Ronda 3 3,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000
.
Cervantes- Verge M. 4 4,000

10,000

03.06 u   Plant.ar bust  o  ar br e  pet i t  fo r mat,conten.,60x60x40cm            

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 30 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40  amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega i transportde les terres
sobrants amb camió

Escoles-Ronda 3 3,000
.
Ronda-Cervantes 3 3,000
.
Cervantes- Verge M. 4 4,000

10,000
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CAPÍTOL 04  MOBIL IARI                                                       

04.01 u   Banc l l osa fo r m.ar m.,negr e ,decap.+hidr of .,l l =220cm,.            

Banc model Mayo de Escofet o similar de llosa de formigó armat, de color negres, acabat deca-
pat i hidrofugat amb la base polida, de 220 cm de llargària, amb suports de formigó, col.locat re-
colzat sobre el paviment

Escoles-Ronda

.
Ronda-Cervantes
.
Cervantes- Verge M.
.
Verge M.- Miquel G. 2 2,000

2,000

04.02 u   Cadi r a bloc  fo r m. negr e ,po l i t+hidr of . mode l  N igr a               

Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm, col·lo-
cat recolzat sobre el paviment

6 6,000

6,000

04.03 u   Paper er a peu planxa acer , pintur a negr e  fo r ja                   

Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat ref. RAP11 de la sèrie Papereres de SANTA&COLE NEOSERIES , col.locada amb fixacions
mecàniques

5 5,000

5,000

04.04 u   A par ca bic i s d' acer  galvani tzat                                 

Aparcabicis d'acer galvanitzat de 180cm de llargària per a 6 places de Fundició Dúctil Benito o
equivalent, ancorat amb càrgols d'expansió M8.

2 2,000

2,000
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CAPÍTOL 05 SANEJAMENT                                                      

05.01 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

Xarxa carrer Ronda 122 122,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 37 37,000
Xarxa Carrer Miquel Granell 91,3 91,300

250,300

05.02 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Xarxa carrer Ronda 51 51,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 14,35 14,350
Xarxa Carrer Miquel Granell 37,3 37,300

102,650

05.03 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

Xarxa carrer Ronda 62,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 22,000
Xarxa Carrer Miquel Granell 12,000

96,000

05.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons nor-
ma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Xarxa carrer Ronda 70 70,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 35 35,000
Xarxa Carrer Miquel Granell 58 58,000

163,000

05.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4
(4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix

Xarxa carrer Ronda 45 45,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 5 5,000
Xarxa Carrer Miquel Granell 46 46,000

96,000

05.06 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja cany a ,maó calat  14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebos-
sada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

Xarxa carrer Ronda 2 2,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 1 1,000
Xarxa Carrer Miquel Granell 3 3,000

6,000

05.07 u   Per icó si fòn.,tapa r egi st .,51x51x50cm,par et g=13cm maó calat  250

Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Xarxa carrer Ronda 8 8,000
Xarxa carrer Verge del Montserrat 4 4,000
Xarxa Carrer Miquel Granell 9 9,000

21,000
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C ODI DESC R I P C I Ó UTS L ONGI TUD AMP L ADA AL Ç ADA P AR C I AL S QUANTI TAT

CAPÍTOL 06 PLUVIALS                                                        

06.01 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

217 217,000

217,000

06.02 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

117 117,000

117,000

06.03 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

43 43,000

43,000

06.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons nor-
ma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

44 44,000

44,000

06.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4
(4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix

134 134,000

134,000

06.06 u   Cai xa p/embor .70x30x85cm,par et 15cm HM-20/P/20/ I ,so ler a 10cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

9 9,000

9,000

06.07 u   Bast iment+r e i xa pr act ic .,p/embor .,fosa gr i sa,800x364x50mm,pes=52

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

9 9,000

9,000

06.08 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja cany a ,maó calat  14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebos-
sada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

8 8,000

8,000
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CAPÍTOL 07 ABASTAMENT D'AIGUA                                              

07.01 u   Per icó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

Connexions a  xarxa existent 8 8,000
Escomeses 2 2,000

10,000

07.02 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,420x420x40mm,pes=25k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Connexions a  xarxa existent 8 8,000
Escomeses 2 2,000

10,000

07.03 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

325 0,200 1,200 78,000

78,000

07.04 m   Tub PE  PE  100,D N =110mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,conn

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-
cessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

155 155,000

155,000

07.05 m   Tub PE  PE  100,D N =160mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so ld

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col.locat al fons de la rasa

170 170,000

170,000

07.06 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

Creuaments carrer 6 8,000 0,200 0,400 3,840

3,840

07.07 u   Hidr ant sote r r at,1x100mm,connex.D =4´´,munt.ext .                 

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´  ́de dià-
metre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

1 1,000

1,000

07.08 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =100mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.

6 6,000

6,000

07.09 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =150mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.

10 10,000

10,000

07.10 u   Boca r eg fosa,sor t ida t ipus Bar ce lona,1 ' ' 1/2 ,i nstal .            

Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit mate-
rial metàl.lic per a connexió amb la canonada, instal.lada

4 4,000

4,000
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07.11 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =160mm,40J,450N ,canal .sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resis-
tència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Creuaments carrer 2 8,000 16,000

16,000

07.12 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =250mm,40J,450N ,canal .sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resis-
tència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Creuaments carrer 4 8,000 32,000

32,000

07.13 u   Vàlvula compor ta entr e  br ides,D N =65mm,PN =10bar ,fosa,munt.per icó 

Vàlvula de comporta manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 10 bar de PN,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

Connexions a  xarxa existent 8 8,000
Escomeses 2 2,000

10,000

07.14 m   Tub PE  PE  100,D N =63mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so lda

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col.locat al fons de la rasa per a connexió a xarxa existent i escomeses PE 63, incloent accesso-
ris per a connexió.

Conexió a xarxa existent 24 24,000
Escomeses 4 4,000

28,000

07.15 u   Per icó r egi st ,p/ instal .se r ve i s f o r m.pr e fabr i cat, per  connexio  PE

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40cm i 45 cm de fondària, per a con-
nexió tub PE amb tub FC existent, inclòs elementes de conexio,bastiment i tapa fosa, col·locat so-
bre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació, conectat i comprobat

9 9,000

9,000

07.16 m   E scom.inst .lampi st . tub PE  32 acab.,en caixó                     

Escomesa per a instal.lació de lampisteria amb tub de PE 32 mm m, per connexió amb xarxa gene-
ral de distribució, incloent elementes de conexió, sobre llit de sorra 10 cm de gruix, reblert i com-
pactació dels espais buits entre els elements.

13 3,000 39,000

39,000
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CAPÍTOL 08 ENLLUMENAT PUBL IC                                               

08.01 u   Cai xa gr al .pr otec.po l ièste r  bor ns bimet.,250A ,munt.super f .      

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, tipus CDU se-
gons esquema 9 de FECSA-ENDESA i muntada superficialment en interior de ninxol.

1 1,000

1,000

08.02 u   A r mar i  pr otecció+contr o l  enl lum.públ ic ,a.inox.,6sor t ides,doble  n

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable de1800x1400x400 mm, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i pro-
vat, ś inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge

1 1,000

1,000

08.03 u   A r mar i  pr efabr icat monobloc més sòco l  amb por ta metàl ·l ica per  a

Armari prefabricat monobloc més sòcol amb porta metàl·lica per alloyjament CDU degudament
homologat per la companyia FECSA ENDESA, dimensions 2150x800x345 mm

1 1,000

1,000

08.04 u   Piqueta connex.te r r a acer , 300µm,long.=1500mm,D =14,6mm,c lav.te r r

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Posada a terra lluminaries 16 16,000

16,000

08.05 m   Conductor  Cu nu,1x35mm2,munt.super f .                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Posada a terra lluminaries 300 300,000

300,000

08.06 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,1x16mm2,col .tub                  

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en
tub

Conexió xarxa general terra
lluminaira

35 35,000

35,000

08.07 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =90mm,20J,450N ,canal .sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

260 260,000

260,000

08.08 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,4x6mm2,co l .tub                   

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en
tub

260 260,000

260,000

08.09 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

260 0,600 0,900 140,400

140,400

08.10 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,2x2,5mm2,co l .tub                 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en
tub

Comandament doble nivell 120 120,000

120,000



011.AMP-I AJUNTAMENT D'AMPOSTA - Amposta                                  16

AMIDAMENT

C ODI DESC R I P C I Ó UTS L ONGI TUD AMP L ADA AL Ç ADA P AR C I AL S QUANTI TAT

08.11 u   Bast im.+tapa fos.dúc.,p/per icó se r v.,r ecol zada,pas út i l  400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

20 20,000

20,000

08.12 u   Per icó r egi st ,p/ instal .se r ve i s fo r m.pr e fabr icat,40x40x45cm,s/ so l

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a ins-
tal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

20 20,000

20,000

08.13 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv .,h=6,20 m,1 l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equiva-
lent,. Amb equip incorporat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 100 W incorporada. Columna am estructura d'acer galvanitzat de 6,20 metres
d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat, inclou braç de suport per
a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.

6 6,000

6,000

08.14 u   Pr o jector  exter io r  1200D L/1 car andini , 9  W ,encast.              

Projector per a exteriors model 1200DL/1 de Carandini o equivalent, armadura i anell de fundició
injectat d'alumini, hornacina de PVC amb anell superior de fixació d'alumini, reflector d'alumini, ro-
tació de 360 º en l'interior de la hornacina, vidre templat transparent de 10 mm, IP-68 FULL DRY,
equip fluorescent de 9 W, 8ª d'apertura, amb cable de conexió d'1m de longitud, lampara i equips
incorporats, encastat al paviment o al parament amb caixa

18 18,000

18,000

08.15 u   Bal i sa  ant ivandàl . mode l  IBPI07  Bal i sa Pi r àmide,u,amb/equip,ac

Balisa antivandàlica model IBPI07  Balisa Piràmide de Fundició Dúctil Benito, fabricada amb acer
zincat, acabats superficials mitjançant revestiment de pintura color bronze, difusor en metacrilat
grabat, Fijació mitjançant 4 cargols d'expansió, portalampares E27, làmpada de fluorescencia
compacta 23 W.

9 9,000

9,000

08.16 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv .,h=4,70 m,1 l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equiva-
lent,. Amb equip incorporat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 100 W incorporada. Columna am estructura d'acer galvanitzat de 4,70 metres
d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat, inclou braç de suport per
a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.

10 10,000

10,000

08.17 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

Creuaments carrer 7 8,000 0,400 0,700 15,680

15,680

08.18 m   Banda cont.plàst ic ,co lo r ,30cm,co l .locada l lar g r asa,20cm sobr e  c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

280 280,000

280,000

08.19 u   Legal i tzac ió  instal .lac ions, inc loses taxes                     

Porjecte de legalització instal.lació electrica baixa tensió enllumenat, inclosos tràmits davant in-
dústria, EIC, taxes inclòses, tràmits amb la companyia elèctrica FECSA ENDESA.

1 1,000

1,000
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CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS                                               

09.01 ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i  2  conductes de 63mm en vor e r a 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit
amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i mani-
guets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

195 195,000

195,000

09.02 ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vor e r a                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i mani-
guets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

70 70,000

70,000

09.03 ML  02-00-00-C  2  conductes de 125 mm en calçada                    

Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència
175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1
ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

40 40,000

40,000

09.04 UT   Per icó amb Pedestal  D i st r ibuc ió 28x59,6x92 cm in si tu           

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92
cm, construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, en-
cofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

6 6,000

6,000
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09.05 UT   Per icó 40x40x55 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i
tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment
acabat.

23 23,000

23,000

09.06 UT   Per icó 70x70x85 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, prefabricats de formigó amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fun-
dició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat,inclós ganxo de tir i altres
segons plànols, totalment acabat.

4 4,000

4,000

09.07 UT   Per icó 70x140x82 cm                                             

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, de formigó prefabri-
cat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de
pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres segons plànols, totalment acabat.

6 6,000

6,000
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AMIDAMENT

C ODI DESC R I P C I Ó UTS L ONGI TUD AMP L ADA AL Ç ADA P AR C I AL S QUANTI TAT

CAPÍTOL 10 PREVISIO CREUAMENTS                                             

10.01 m   Canal i tz ac ió  4 tubs PE  D =160mm,dau r ecobr .30x30cm,for m. HM-20/P/

Canalització amb quatre tubs de PE corbable de D=160 mm i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

8 7,000 56,000

56,000

10.02 u   Per icó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a  

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

14 14,000

14,000

10.03 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,620x620x50mm,pes=52k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

14 14,000

14,000

10.04 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

8 7,000 0,700 0,400 15,680

15,680

10.05 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

8 7,000 0,400 0,400 8,960

8,960
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CAPÍTOL 11 VARIS                                                           

11.01 u   Pintat  sobr e  paviment                                           

Pintat sobre el paviment de faixes superficials, linies i senyals per a circulació i pas de vianants, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1 1,000

1,000

11.02 u   Contr o l  de qual i tat                                             

Realització dels controls de qualitats necessaris per a la correcta execució de l'obra.

1 1,000

1,000
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QUADRE DE PREUS

C ODI UD DESC R I P C I Ó P R EU

CAPITOL 01  ENDERRROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                
01.01 m2  D emol .paviment mesc la bi tuminosa,g<=10cm,ampl .>2m,r et r o .+mar t.t r

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 554,50

01.02 m   D emol ic .vor ada sob/for m.,mar te l l  t r enc .icàr r ega man/mec.        

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 558,74

01.03 m2  Ender r oc  vor e r a panot,base  fo r m.,so ler a for m.,<= 15cm,compr es.,c

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

01.04 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

01.05 m3  Excav/càr r ega te r r a p/cai x.pav.,te r r eny  compact.,m.mec.         

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 554,50

01.06 m3  T r anspor t  r esidus,instal .gest ió  r esidus,camió 12t ,càr r ega mec.,r

Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 554,50

01.07 m3  T r ansp.te r r es,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,car r eg.mec.,r ec.2-

Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 554,50
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QUADRE DE PREUS

C ODI UD DESC R I P C I Ó P R EU

CAPITOL 02  PAVIMENTS                                                      

02.01 m2  Pavim.l lambor dí  10x20cm,g=8cm,pr eu sup.,sob/sor r a,5cm r ebl .junts

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.02 m   Pav.te r r atzo  mode l  "  Vulcano tact i le "  de  40x40x7cm.             

Paviment de terratzo model "Vulcano tactile" de Breinco o similar amb texturitzat per a indicació de guals, de 40x40 cm,
preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exte-
rior

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.03 m2  Pav.te r r atzo  mode l  "Vulcano"  de 60x40x5cm.                      

Paviment de terratzo model "Vulcano" de Breinco o similar de 60x40x5 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ci-
ment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.04 m2  Pav.panot gr i s de  20x20 cm, pr eu al t , mor te r  1 :2 :10, ext.       

Paviment de peces de panot gris per a vorera de 20x20x2.5 cm, classe 1ª, preu alt, col·locades a truc de maçeta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de CP.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.05 m3  Base fo r migó HM-20/P/40/ I , camió+vibr .manual , r egle jat           

Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 15cm de gruix, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.06 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, A 2 (20x10cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

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

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.07 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C2 (30x22cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

Vorada recta remuntable de peces de formigó de 25x28 cm de secció, monocapa, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.08 m   Vor ada cor ba fo r m., MC, C2 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l .s/base

Vorada corba remuntable de peces de formigó de 28x17 cm de secció, monocapa, de classe climàtica B, classe resis-
tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.09 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col ./ s.bas

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climà-
tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de for-
migó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, per a restitució i connexió amb les voreres exis-
tents.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.10 m   Gual  peatonal  de  peces pr e fabr icades de fo r migó.                

Gual peatonal de peces prefabricades de formigó tipus Breinco o similar formant el pendent i peces especials de remat
lateral,col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrt-
land amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.11 m3  Base fo r migó HM-20/S/20/ I , camió+vibr .manual , r egle jat           

Base per a rigola de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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02.12 m   Rigo la ampl .=20cm,peces fo r m.,40x20cm,g=8cm,co l .mor t.1 :2 :10     

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.13 m3  Base tot-u ar t . r ec ic lat,estesa+picon.98%PM                     

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.14 m2  Reg de penet. a/emul .bi tum.aniònica EA R-1 2k g/m2                

Reg de penetració amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 2 kg/m2

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.15 t   Paviment bi tum.cont.calent G-20,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a trafic rodat y de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.16 m2  Reg d' adher . a/emul .bi tum.aniònica EA R-1 1k g/m2                 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.17 t   Paviment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a tràfic rodat de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat graní-
tic i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.18 t   Paviment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,97%mar shal

Paviment per a carril bici de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.19 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x120cm,2 peces fe r r o  co lat,co l .   

Bastment i tapa d'escossell de 120x120 cm, de dos peces mecanitzades de ferro colat, model B.taulat de Fundició Ductil
Benito o similar, col.locada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

02.20 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x40cm, d'acer  laminat i  r e l iga    

Bastiment i tapa d'escossell de 120x40cm, realitzat amb perfileria d'acer laminat i dos peces de religa, col.locada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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CAPITOL 03  JARDINERIA                                                     

03.01 u   Submini st r ament W ashingtonia r obusta h=350-400cm,D contenidor =D tr

Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor amb un diàmetre igual al diàmetre de
tronc + 50 cm

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

03.02 u   Submini st r ament Jacar anda mimosi fo l ia per ím=25-30cm             

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 80 l

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

03.03 u   Submini st r ament Ligustr um oval i fo l i um A ur eum h=125-150cm        

Subministrament de Ligustrum ovalifolium Aureum d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 30l

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

03.04 u   Plant.palmàc ia,h=3-5m,150x150x100cm,m.mec.                      

Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària de tronc, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega i transport de les terres sobrants amb camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

03.05 u   Plant.plani fo l i ,pa te r r a/conten.,per ím=25-35cm,120x120x80cm,m.me

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, excavació de clot de
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substituciótotal de
terra de l'excavació per terrade jardineria, primer reg i càrrega itransport de les terres sobrants amb camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

03.06 u   Plant.ar bust o  ar br e  pet i t  fo r mat,conten.,60x60x40cm            

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 30 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40  amb mit-
jans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jar-
dineria, primer reg i càrrega i transportde les terres sobrants amb camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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CAPITOL 04  MOBIL IARI                                                       

04.01 u   Banc l l osa for m.ar m.,negr e ,decap.+hidr of .,l l =220cm,.            

Banc model Mayo de Escofet o similar de llosa de formigó armat, de color negres, acabat decapat i hidrofugat amb la
base polida, de 220 cm de llargària, amb suports de formigó, col.locat recolzat sobre el paviment

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 22,50

04.02 u   Cadi r a bloc  fo r m. negr e ,po l i t+hidr of . model  N igr a               

Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm, col·locat recolzat sobre el
paviment

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 22,50

04.03 u   Paper e r a peu planxa acer , pintur a negr e fo r ja                   

Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat ref. RAP11 de
la sèrie Papereres de SANTA&COLE NEOSERIES , col.locada amb fixacions mecàniques

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

04.04 u   A par ca bic i s d'acer  galvani tzat                                 

Aparcabicis d'acer galvanitzat de 180cm de llargària per a 6 places de Fundició Dúctil Benito o equivalent, ancorat amb
càrgols d'expansió M8.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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CAPITOL 05 SANEJAMENT                                                      

05.01 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

05.02 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to le r .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

05.03 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

05.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so ler a for m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

05.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so ler a for m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

05.06 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja canya ,maó calat 14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya
per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

VUITANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 885,62

05.07 u   Pe r icó si fòn.,tapa r egi st .,51x51x50cm,par et g=13cm maó calat 250

Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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CAPITOL 06 PLUVIALS                                                        

06.01 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.02 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to le r .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.03 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so ler a for m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so ler a for m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma
PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.06 u   Caixa p/embor .70x30x85cm,par et  15cm HM-20/P/20/ I ,so le r a 10cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.07 u   Bast iment+r e i xa pr act ic .,p/embor .,fosa gr i sa,800x364x50mm,pes=52

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb mor-
ter

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

06.08 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja canya ,maó calat 14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya
per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

VUITANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 885,62
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CAPITOL 07 ABASTAMENT D'AIGUA                                              

07.01 u   Pe r icó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.02 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,420x420x40mm,pes=25k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.03 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to le r .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.04 m   Tub PE  PE  100,D N =110mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,conn

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.05 m   Tub PE  PE  100,D N =160mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so ld

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.06 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.07 u   Hidr ant sote r r at,1x100mm,connex.D=4´´,munt.ext .                 

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.08 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =100mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.09 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =150mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.10 u   Boca r eg fosa,sor t ida t ipus Bar ce lona,1 ' ' 1/2,instal .            

Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl.lic per a con-
nexió amb la canonada, instal.lada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.11 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,D N =160mm,40J,450N ,canal .sot .

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a ca-
nalització soterrada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.12 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,D N =250mm,40J,450N ,canal .sot .

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a ca-
nalització soterrada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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07.13 u   Vàlvula compor ta entr e  br ides,D N =65mm,PN =10bar ,fosa,munt.per icó 

Vàlvula de comporta manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.14 m   Tub PE  PE  100,D N =63mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so lda

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa per a connexió a
xarxa existent i escomeses PE 63, incloent accessoris per a connexió.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.15 u   Pe r icó r egi st ,p/ instal .ser ve i s fo r m.pr e fabr icat , per  connexio  PE

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40cm i 45 cm de fondària, per a connexió tub PE amb tub FC
existent, inclòs elementes de conexio,bastiment i tapa fosa, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb
terres de l'excavació, conectat i comprobat

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

07.16 m   E scom.inst .lampi st . tub PE  32 acab.,en caixó                     

Escomesa per a instal.lació de lampisteria amb tub de PE 32 mm m, per connexió amb xarxa general de distribució, inclo-
ent elementes de conexió, sobre llit de sorra 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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CAPITOL 08 ENLLUMENAT PUBL IC                                               

08.01 u   Caixa gr al .pr otec .pol ièste r  bor ns bimet.,250A ,munt.super f .      

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, tipus CDU segons esquema 9 de FEC-
SA-ENDESA i muntada superficialment en interior de ninxol.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.02 u   A r mar i  pr otecc ió+contr o l  enl l um.públ ic ,a.i nox.,6so r t ides,doble  n

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable de1800x1400x400 mm, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, ś inclou base de formigó d'ancoratge i tot
el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 22,50

08.03 u   A r mar i  pr e fabr icat monobloc  més sòco l  amb por ta metàl ·l ica per  a

Armari prefabricat monobloc més sòcol amb porta metàl·lica per alloyjament CDU degudament homologat per la com-
panyia FECSA ENDESA, dimensions 2150x800x345 mm

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.04 u   Piqueta connex.te r r a acer , 300µm,long.=1500mm,D =14,6mm,c lav.ter r

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.05 m   Conductor  Cu nu,1x35mm2,munt.super f .                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.06 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,1x16mm2,co l .tub                  

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.07 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,D N =90mm,20J,450N ,canal .sot . 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a ca-
nalització soterrada

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.08 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,4x6mm2,co l .tub                   

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.09 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to le r .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.10 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,2x2,5mm2,co l .tub                 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.11 u   Bast im.+tapa fos.dúc.,p/per icó se r v.,r eco l zada,pas út i l  400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 se-
gons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.12 u   Pe r icó r egi st ,p/ instal .ser ve i s fo r m.pr e fabr icat ,40x40x45cm,s/so l

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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08.13 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv.,h=6,20 m,1  l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equivalent,. Amb equip incorpo-
rat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència 100 W incorporada. Columna
am estructura d'acer galvanitzat de 6,20 metres d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat,
inclou braç de suport per a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 22,50

08.14 u   Pr o jector  exte r io r  1200D L/1 car andini , 9  W ,encast.              

Projector per a exteriors model 1200DL/1 de Carandini o equivalent, armadura i anell de fundició injectat d'alumini, hor-
nacina de PVC amb anell superior de fixació d'alumini, reflector d'alumini, rotació de 360 º en l'interior de la hornacina, vi-
dre templat transparent de 10 mm, IP-68 FULL DRY, equip fluorescent de 9 W, 8ª d'apertura, amb cable de conexió d'1m de
longitud, lampara i equips incorporats, encastat al paviment o al parament amb caixa

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.15 u   Bal i sa  ant ivandàl . mode l  IBPI07  Bal i sa Pi r àmide,u,amb/equip,ac

Balisa antivandàlica model IBPI07  Balisa Piràmide de Fundició Dúctil Benito, fabricada amb acer zincat, acabats superfi-
cials mitjançant revestiment de pintura color bronze, difusor en metacrilat grabat, Fijació mitjançant 4 cargols d'expansió,
portalampares E27, làmpada de fluorescencia compacta 23 W.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.16 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv.,h=4,70 m,1  l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equivalent,. Amb equip incorpo-
rat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió alta, de potència 100 W incorporada. Columna
am estructura d'acer galvanitzat de 4,70 metres d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat,
inclou braç de suport per a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 22,50

08.17 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.18 m   Banda cont.plàst ic ,co lo r ,30cm,co l .locada l lar g r asa,20cm sobr e  c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canona-
da, per a malla senyalitzadora

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

08.19 u   Legal i tz ac ió  i nstal .lac ions, i nc loses taxes                     

Porjecte de legalització instal.lació electrica baixa tensió enllumenat, inclosos tràmits davant indústria, EIC, taxes inclòses,
tràmits amb la companyia elèctrica FECSA ENDESA.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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QUADRE DE PREUS

C ODI UD DESC R I P C I Ó P R EU

CAPITOL 09 TELECOMUNICACIONS                                               

09.01 ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i  2  conductes de 63mm en vor er a 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175,
i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim,
amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

QUARANTA-SET  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 447,14

09.02 ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vor e r a                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè d'alta densitat
amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim,
amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

UN  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 11,26

09.03 ML  02-00-00-C  2  conductes de 125 mm en calçada                    

Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè d'alta densitat
amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim,
amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS 00,45

09.04 UT   Pe r icó amb Pedestal  D i st r ibuc ió  28x59,6x92 cm in si tu           

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construit in situ amb
formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc
per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment aca-
bat.

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 114,69

09.05 UT   Pe r icó 40x40x55 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricats de for-
migó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat, totalment acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 337,26

09.06 UT   Pe r icó 70x70x85 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricats de for-
migó amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació de pou i transport de terres
a abocador autoritzat,inclós ganxo de tir i altres segons plànols, totalment acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 337,26

09.07 UT   Pe r icó 70x140x82 cm                                             

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formi-
gó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat,
perfileria i altres segons plànols, totalment acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 337,26
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QUADRE DE PREUS

C ODI UD DESC R I P C I Ó P R EU

CAPITOL 10 PREVISIO CREUAMENTS                                             

10.01 m   Canal i tzac ió 4 tubs PE  D =160mm,dau r ecobr .30x30cm,for m. HM-20/P/

Canalització amb quatre tubs de PE corbable de D=160 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

10.02 u   Pe r icó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a  

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

10.03 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,620x620x50mm,pes=52k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

10.04 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

10.05 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to le r .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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QUADRE DE PREUS

C ODI UD DESC R I P C I Ó P R EU

CAPITOL 11 VARIS                                                           

11.01 u   Pintat sobr e  pav iment                                           

Pintat sobre el paviment de faixes superficials, linies i senyals per a circulació i pas de vianants, amb pintura reflectora i mi-
croesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50

11.02 u   Contr o l  de  qual i tat                                             

Realització dels controls de qualitats necessaris per a la correcta execució de l'obra.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 11,50
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 01  ENDERRROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                

01.01 m2  D emol .paviment mesc la bi tuminosa,g<=10cm,ampl .>2m,r et r o .+mar t .t r

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
C1105A00     0,030 h   Retroexcavadora amb martell trencador                           67,07 2,0121
C1311120     0,004 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 54,50 0,2180

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 ,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.02 m   D emol ic .vor ada sob/ for m.,mar te l l  t r enc .icàr r ega man/mec.        

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexca-
vadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
C1105A00     0,040 h   Retroexcavadora amb martell trencador                           67,07 2,6828
C1315020     0,010 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 0,5874

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 3 ,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.03 m2  Ender r oc  vor er a panot,base  fo r m.,so le r a fo r m.,<= 15cm,compr es.,c

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrre-
ga manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
C1101200     0,050 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              16,28 0,8140
C1315010     0,003 h   Retroexcavadora petita                                          41,12 0,1234
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            16,52 1,6520
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,0255

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 ,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.04 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.
C1315020     0,125 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 7,3425
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,62 0,1562
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,0030

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 7 ,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.05 m3  Excav/càr r ega ter r a p/cai x.pav.,te r r eny  compact.,m.mec.         

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,62 0,1562
%NAAA00150 1,500 %   Medis auxiliares                                                0,20 0,0030
C1311120     0,055 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 54,50 2,9975

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 3 ,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.06 m3  T r anspor t  r esidus,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,càr r ega mec.,r

Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
C1501800     0,071 h   Camió transp.12 t                                               36,34 2,5801

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 ,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

01.07 m3  T r ansp.te r r es,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,car r eg.mec.,r ec .2-

Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1501800     0,067 h   Camió transp.12 t                                               36,34 2,4348

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 ,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 02  PAVIMENTS                                                      

02.01 m2  Pav im.l lambor dí  10x20cm,g=8cm,pr eu sup.,sob/sor r a,5cm r ebl .junts

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu supe-
rior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat
A0140000     0,180 h   Manobre                                                         15,62 2,8116
B9F15100     1,020 m2  Llambordí form.10x20cmx8cm,preu sup.                            15,00 15,3000
A0150000     0,020 h   Manobre especialista                                            16,52 0,3304
C133A0K0     0,020 h   Picó vibrant,plac.60cm                                          8,35 0,1670
A012N000     0,100 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 1,8720
B0312500     0,076 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    19,25 1,4630
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               5,00 0,0750

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 22,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

02.02 m   Pav.te r r atzo  mode l  "  Vulcano tact i l e "  de  40x40x7cm.             

Paviment de terratzo model "Vulcano tactile" de Breinco o similar amb texturitzat per a indicació
de guals, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior
B0312400     0,035 t   Sorra pedra granit. 0-5 mm                                      19,15 0,6703
D0701641     0,021 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 73,75 1,5488
B9C21324     1,040 m   Terratzo model "Vulcano tactile"  40x40x7cm                     14,00 14,5600
A0127000     0,360 h   Oficial 1a col.locador                                          18,72 6,7392
A0137000     0,180 h   Ajudant col.locador                                             16,72 3,0096
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         15,62 0,6248
B9CZ2000     0,300 kg  Beurada color                                                   0,79 0,2370
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,40 0,1560

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 27,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

02.03 m2  Pav.te r r atzo  mode l  "Vulcano"  de 60x40x5cm.                      

Paviment de terratzo model "Vulcano" de Breinco o similar de 60x40x5 cm, col.locat a truc de ma-
ceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior
D0701641     0,021 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 73,75 1,5488
A0127000     0,300 h   Oficial 1a col.locador                                          18,72 5,6160
A0137000     0,100 h   Ajudant col.locador                                             16,72 1,6720
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         15,62 0,6248
B0312400     0,035 t   Sorra pedra granit. 0-5 mm                                      19,15 0,6703
B9C21424     1,040 m2  Terratzo model "Vulcano" de Breinco de 60x40x5 cm               17,80 18,5120
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,90 0,1185

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 28,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

02.04 m2  Pav.panot gr i s de  20x20 cm, pr eu al t , mor te r  1 :2 :10, ext.       

Paviment de peces de panot gris per a vorera de 20x20x2.5 cm, classe 1ª, preu alt, col·locades a
truc de maçeta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
CP.
D070A4D1     0,006 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 103,94 0,6236
B97528E1     25,000 u   Peça panot gris 20x20cm                                         0,40 10,0000
B0512401     0,001 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                94,44 0,0944
B0111000     0,001 m3  Aigua                                                           1,01 0,0010
A0140000     0,460 h   Manobre                                                         15,62 7,1852
A012N000     0,460 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 8,6112
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,80 0,2370

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 26,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

02.05 m3  Base  for migó HM-20/P/40/ I , camió+vibr .manual , r egle jat          

Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
15cm de gruix, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A0140000     0,450 h   Manobre                                                         15,62 7,0290
A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 2,8080
B064500C     1,050 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 61,3620
C2005000     0,150 h   Regle vibratori                                                 4,67 0,7005
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,80 0,1470

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 72,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

02.06 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, A 2 (20x10cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

Vorada recta de peces de formigó tipus tauló, monocapa, amb secció normalitzada per a via-
nants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
B0710250     0,002 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      37,83 0,0757
B064500C     0,047 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 2,7467
A0140000     0,475 h   Manobre                                                         15,62 7,4195
A012N000     0,235 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 4,3992
B96512D0     1,050 m   Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa)                 4,87 5,1135
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,80 0,1770

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 19,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

02.07 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C2 (30x22cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

Vorada recta remuntable de peces de formigó de 25x28 cm de secció, monocapa, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5
A0140000     0,565 h   Manobre                                                         15,62 8,8253
A012N000     0,260 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 4,8672
B96515D0     1,050 m   Vorada recta, MC, C2 (30x22cm), B, H, T(R-5MPa)                 6,64 6,9720
B0710250     0,004 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      37,83 0,1513
B064500C     0,113 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 6,6037
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,70 0,2055

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 27,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

02.08 m   Vor ada cor ba fo r m., MC, C2 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l .s/base

Vorada corba remuntable de peces de formigó de 28x17 cm de secció, monocapa, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5
A0140000     0,553 h   Manobre                                                         15,62 8,6379
B064500C     0,090 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 5,2596
B0710250     0,004 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      37,83 0,1513
B96615E0     1,050 m   Vorada corba, MC, C2 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa)                 28,24 29,6520
A012N000     0,310 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 5,8032
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               14,40 0,2160

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 49,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

02.09 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l ./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i re-
juntada amb morter M-5, per a restitució i connexió amb les voreres existents.
A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 4,6800
A0140000     0,524 h   Manobre                                                         15,62 8,1849
B064500C     0,100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 5,8440
B0710150     0,002 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        40,32 0,0806
B96516E0     1,100 m   Vorada recta, MC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa)                 4,90 5,3900
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,90 0,1935

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 24,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

02.10 m   Gual  peatonal  de peces pr e fabr icades de fo r migó.                

Gual peatonal de peces prefabricades de formigó tipus Breinco o similar formant el pendent i pe-
ces especials de remat lateral,col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'al-
çària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera
de 165 l
D070A4D1     0,002 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 103,94 0,2079
B985A700     1,000 u   Peces per a gual                                                150,00 150,0000
B064500C     0,096 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 5,6102
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,62 15,6200
A012N000     2,000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 37,4400
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               53,10 0,7965

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 209,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

02.11 m3  Base  for migó HM-20/S/20/ I , camió+vibr .manual , r egle jat          

Base per a rigola de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
C2005000     0,150 h   Regle vibratori                                                 4,67 0,7005
A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 2,8080
B064300D     1,050 m3  Formigó HM-20/S/20/I,>=200kg/m3 ciment                          58,76 61,6980
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         15,62 7,0290
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,80 0,1470

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 72,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

02.12 m   Rigo la ampl .=20cm,peces fo r m.,40x20cm,g=8cm,co l .mor t.1 :2 :10     

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A012N000     0,450 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 8,4240
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         15,62 7,0290
B0111000     0,001 m3  Aigua                                                           1,01 0,0010
B0512401     0,001 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                94,44 0,0944
B97526E1     5,000 u   Peça form.20x20cm,g=8cm,p/rigo.                                 0,99 4,9500
D070A4D1     0,006 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 103,94 0,6236
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,50 0,2325

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 21,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

02.13 m3  Base  tot-u ar t . r ec ic lat,estesa+picon.98%PM                     

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,0505
C13350C0     0,004 h   Corró vibratori autopropulsat,12-14t                            64,40 0,2576
A0140000     0,050 h   Manobre                                                         15,62 0,7810
C1502E00     0,025 h   Camió cisterna 8m3                                              42,60 1,0650
C1331100     0,035 h   Motoanivelladora petita                                         55,40 1,9390
B037R000     1,150 m3  Tot-u art. granulats reciclats                                  15,00 17,2500
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,80 0,0120

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 21,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

02.14 m2  Reg de penet. a/emul .bi tum.aniònica EA R-1  2k g/m2                

Reg de penetració amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 2 kg/m2
A0150000     0,005 h   Manobre especialista                                            16,52 0,0826
B0551120     2,000 kg  Emul.bitum.aniònica EAR-1                                       0,33 0,6600
C1702D00     0,005 h   Camió cisterna p/reg asf.                                       27,42 0,1371
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,10 0,0015

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 0 ,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

02.15 t   Pav iment bi tum.cont.calent G-20,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a trafic rodat y de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
A0140000     0,086 h   Manobre                                                         15,62 1,3433
B9H1D110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent G-20,granulat granític,betum asf.      48,57 48,5700
C13350C0     0,012 h   Corró vibratori autopropulsat,12-14t                            64,40 0,7728
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/paviment mescla bitum.                             52,30 0,5230
C170D0A0     0,012 h   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                         58,20 0,6984
A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 0,3557
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,0255

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 52,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

02.16 m2  Reg d'adher . a/emul .bi tum.aniònica EA R-1 1k g/m2                 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2
A0150000     0,003 h   Manobre especialista                                            16,52 0,0496
B0551120     1,000 kg  Emul.bitum.aniònica EAR-1                                       0,33 0,3300
C1702D00     0,003 h   Camió cisterna p/reg asf.                                       27,42 0,0823

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 0 ,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

02.17 t   Pav iment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a tràfic rodat de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 0,3557
A0140000     0,086 h   Manobre                                                         15,62 1,3433
B9H17110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent S-12,granulat granític,betum asf.      51,22 51,2200
C13350C0     0,012 h   Corró vibratori autopropulsat,12-14t                            64,40 0,7728
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/paviment mescla bitum.                             52,30 0,5230
C170D0A0     0,012 h   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                         58,20 0,6984
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,0255

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 54,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.18 t   Pav iment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,97%mar shal

Paviment per a carril bici de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall
A012N000     0,100 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 1,8720
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         15,62 4,6860
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/paviment mescla bitum.                             52,30 0,5230
B9H17110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent S-12,granulat granític,betum asf.      51,22 51,2200
C13350C0     0,012 h   Corró vibratori autopropulsat,12-14t                            64,40 0,7728
C170D0A0     0,012 h   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                         58,20 0,6984
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,60 0,0990

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 59,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

02.19 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x120cm,2 peces fe r r o  co lat,co l .   

Bastment i tapa d'escossell de 120x120 cm, de dos peces mecanitzades de ferro colat, model
B.taulat de Fundició Ductil Benito o similar, col.locada
A012N000     2,000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 37,4400
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,62 15,6200
B99Z5790     1,000 u   Bastiment i tapa escoss.120x120cm,2peces ferro colat            210,00 210,0000
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               53,10 0,7965

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 263,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

02.20 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x40cm, d' acer  laminat i  r e l iga    

Bastiment i tapa d'escossell de 120x40cm, realitzat amb perfileria d'acer laminat i dos peces de re-
liga, col.locada
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         15,62 4,6860
A0122000     0,300 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 5,6160
D0701821     0,011 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 83,86 0,9225
B99Z17K0     1,000 u   Bastiment i tapa escossell 120x40cm d'acer laminat i religa     120,00 120,0000
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,1545

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 131,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 03  JARDINERIA                                                     

03.01 u   Submini st r ament W ashingtonia r obusta h=350-400cm,D contenidor =D tr

Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor amb un dià-
metre igual al diàmetre de tronc + 50 cm
BR48G83T     1,000 u   Washingtonia robusta h=350-400cm,Dcontenidor=Dtronc+50cm    640,00 640,0000

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 640,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA EUROS

03.02 u   Submini st r ament Jacar anda mimosi fo l ia per ím=25-30cm             

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 80 l
BR43942C     1,000 u   Jacaranda mimosifolia perím=25-30cm,contenidor 80l              184,78 184,7800

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 184,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

03.03 u   Submini st r ament L igust r um oval i fo l ium A ur eum h=125-150cm        

Subministrament de Ligustrum ovalifolium Aureum d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 30l
BR469N2F     1,000 u   Ligustrum ovalifolium Aureum h=125-150cm, cont 30 l             26,00 26,0000

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 26,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS

03.04 u   Plant.palmàcia,h=3-5m,150x150x100cm,m.mec.                      

Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària de tronc, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, re-
blert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega i transport de les terres sobrants amb camió
C1502E00     0,410 h   Camió cisterna 8m3                                              42,60 17,4660
A012P000     1,000 h   Oficial 1a jardiner                                             18,72 18,7200
A012P200     2,000 h   Oficial 2a jardiner                                             17,54 35,0800
A013P000     0,630 h   Ajudant jardiner                                                16,72 10,5336
B0315600     1,418 t   Sorra rentada 0,1-0,5 mm                                        44,48 63,0726
BR341110     1,000 m3  Compost classe I,origen vegetal,granel                          40,30 40,3000
C1501700     0,460 h   Camió transp.7 t                                                31,42 14,4532
C1503500     1,000 h   Camió grua 5t                                                   47,10 47,1000
C1315020     0,460 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 27,0204
B0111000     0,450 m3  Aigua                                                           1,01 0,4545
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               64,30 0,9645

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 275,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

03.05 u   Plant.plani fo l i ,pa te r r a/conten.,per ím=25-35cm,120x120x80cm,m.me

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 25 a 35 cm de perímetre de tronc,
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substituciótotal de terra de l'excavació per terrade jardineria, primer
reg i càrrega itransport de les terres sobrants amb camió
C1503300     0,100 h   Camió grua 3t                                                   42,39 4,2390
A013P000     0,350 h   Ajudant jardiner                                                16,72 5,8520
B0111000     0,230 m3  Aigua                                                           1,01 0,2323
BR3P1710     1,150 m3  Terra àcida,granel                                              83,53 96,0595
C1315020     0,290 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 17,0346
C1501700     0,290 h   Camió transp.7 t                                                31,42 9,1118
A012P000     0,132 h   Oficial 1a jardiner                                             18,72 2,4710
A012P200     0,264 h   Oficial 2a jardiner                                             17,54 4,6306
C1502E00     0,210 h   Camió cisterna 8m3                                              42,60 8,9460
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,00 0,1950

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 148,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.06 u   Plant.ar bust  o  ar br e  pet i t  fo r mat,conten.,60x60x40cm            

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 30 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40  amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega i transportde les terres
sobrants amb camió
A012P200     0,264 h   Oficial 2a jardiner                                             17,54 4,6306
A013P000     0,520 h   Ajudant jardiner                                                16,72 8,6944
B0111000     0,360 m3  Aigua                                                           1,01 0,3636
BR3P1710     0,150 m3  Terra àcida,granel                                              83,53 12,5295
C1501700     0,390 h   Camió transp.7 t                                                31,42 12,2538
C1502E00     0,320 h   Camió cisterna 8m3                                              42,60 13,6320
A012P000     0,132 h   Oficial 1a jardiner                                             18,72 2,4710
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,80 0,2370

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 54,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 04  MOBIL IARI                                                       

04.01 u   Banc l l osa fo r m.ar m.,negr e ,decap.+hidr of .,l l =220cm,.            

Banc model Mayo de Escofet o similar de llosa de formigó armat, de color negres, acabat deca-
pat i hidrofugat amb la base polida, de 220 cm de llargària, amb suports de formigó, col.locat re-
colzat sobre el paviment
C1503300     1,000 h   Camió grua 3t                                                   42,39 42,3900
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      18,72 18,7200
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,62 15,6200
BQ13M220     1,000 u   Banc llosa form.arm.negre,decap.+hidrof.,ll=220cm               780,00 780,0000
A%AUX00250 2,500 %   Medios auxiliares                                               34,30 0,8575

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 857,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

04.02 u   Cadi r a bloc  fo r m. negr e ,po l i t+hidr of . mode l  N igr a               

Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm, col·lo-
cat recolzat sobre el paviment
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         15,62 7,8100
BQ13SC60     1,000 u   Cadira bloc form. negre,polit+hidrof. model Nigra               590,00 590,0000
A0121000     0,500 h   Oficial 1a                                                      18,72 9,3600
C1503300     0,500 h   Camió grua 3t                                                   42,39 21,1950
A%AUX00250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,20 0,4300

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 628,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

04.03 u   Paper er a peu planxa acer , pintur a negr e  fo r ja                   

Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat ref. RAP11 de la sèrie Papereres de SANTA&COLE NEOSERIES , col.locada amb fixacions
mecàniques
BQ226011ESKM 1,000 u   Paperera acer model "Dara" de Fundició Dúctil Benito            282,00 282,0000
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         15,62 7,8100
A0121000     0,500 h   Oficial 1a                                                      18,72 9,3600
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               17,20 0,2580

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 299,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

04.04 u   A par ca bic i s d' acer  galvani tzat                                 

Aparcabicis d'acer galvanitzat de 180cm de llargària per a 6 places de Fundició Dúctil Benito o
equivalent, ancorat amb càrgols d'expansió M8.
A0121000     0,500 h   Oficial 1a                                                      18,72 9,3600
D060M0B2     0,079 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 71,05 5,6130
BQ22MC40     1,000 u   Aparcabicis d'acer galvanitzat                                  112,00 112,0000
A0140000     1,100 h   Manobre                                                         15,62 17,1820
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               26,50 0,3975

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 144,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS



011.AMP-I    AJUNTAMENT D'AMPOSTA - Amposta                                  11

QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 05 SANEJAMENT                                                      

05.01 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.
C1315020     0,125 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 7,3425
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,62 0,1562
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,0030

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 7 ,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.02 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
C133A030     0,280 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                     11,82 3,3096
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            16,52 4,6256
C1315020     0,050 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 2,9370
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,0690

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 10,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.03 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         15,62 3,9050
B064300C     1,100 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 65,9560
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,0585

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 69,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

05.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons nor-
ma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         15,62 1,5620
BDW3B900     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm                             8,68 2,8644
BD7FS9B0     1,100 m   Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=160mm,SN4,L<=6m               5,27 5,7970
A0137000     0,100 h   Ajudant col.locador                                             16,72 1,6720
B064300C     0,104 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 6,2358
B0311500     0,171 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      17,50 2,9925
A0122000     0,120 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 2,2464
A0127000     0,120 h   Oficial 1a col.locador                                          18,72 2,2464
BDY3B900     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=160mm                                 0,25 0,2500
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,70 0,1155

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 25,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS



011.AMP-I    AJUNTAMENT D'AMPOSTA - Amposta                                  12

QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

05.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4
(4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix
BDW3BC00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=315mm                             16,18 5,3394
A0122000     0,140 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 2,6208
BDY3BC00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=315mm                                 1,98 1,9800
BD7FSCB0     1,100 m   Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=315mm,SN4,L<=6m               14,50 15,9500
A0127000     0,140 h   Oficial 1a col.locador                                          18,72 2,6208
A0137000     0,100 h   Ajudant col.locador                                             16,72 1,6720
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         15,62 1,5620
B0311500     0,211 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      17,50 3,6925
B064300C     0,128 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 7,6749
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,50 0,1275

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 43,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

05.06 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja cany a ,maó calat  14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebos-
sada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm
FDDZ51D9     5,000 u   Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4  13,95 69,7500
FDD1A529     1,600 m   Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5 169,74 271,5840
FDB27469     1,000 u   Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm 43,86 43,8600
FDDZ3154     1,000 u   Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort.     85,62 85,6200

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 470,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

05.07 u   Per icó si fòn.,tapa r egi st .,51x51x50cm,par et g=13cm maó calat  250

Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
D070A4D1     0,050 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 103,94 5,1970
A0122000     3,200 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 59,9040
A0140000     1,600 h   Manobre                                                         15,62 24,9920
B0111000     0,001 m3  Aigua                                                           1,01 0,0010
B0512401     0,003 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                94,44 0,2833
B064300C     0,062 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 3,7175
B0F1DEA1     49,236 u   Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN

771-1  
0,18 8,8625

BD3Z2665     1,000 u   Tapa pref.form.arm.,60x60x5cm                                   15,00 15,0000
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               84,90 1,2735

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 119,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 06 PLUVIALS                                                        

06.01 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.
C1315020     0,125 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 7,3425
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,62 0,1562
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,0030

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 7 ,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

06.02 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
C133A030     0,280 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                     11,82 3,3096
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            16,52 4,6256
C1315020     0,050 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 2,9370
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,0690

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 10,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

06.03 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         15,62 3,9050
B064300C     1,100 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 65,9560
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,0585

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 69,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

06.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons nor-
ma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         15,62 1,5620
BDW3B900     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm                             8,68 2,8644
BD7FS9B0     1,100 m   Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=160mm,SN4,L<=6m               5,27 5,7970
A0137000     0,100 h   Ajudant col.locador                                             16,72 1,6720
B064300C     0,104 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 6,2358
B0311500     0,171 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      17,50 2,9925
A0122000     0,120 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 2,2464
A0127000     0,120 h   Oficial 1a col.locador                                          18,72 2,2464
BDY3B900     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=160mm                                 0,25 0,2500
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,70 0,1155

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 25,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

06.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4
(4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix
BDW3BC00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=315mm                             16,18 5,3394
A0122000     0,140 h   Oficial 1a paleta                                               18,72 2,6208
BDY3BC00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=315mm                                 1,98 1,9800
BD7FSCB0     1,100 m   Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=315mm,SN4,L<=6m               14,50 15,9500
A0127000     0,140 h   Oficial 1a col.locador                                          18,72 2,6208
A0137000     0,100 h   Ajudant col.locador                                             16,72 1,6720
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         15,62 1,5620
B0311500     0,211 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      17,50 3,6925
B064300C     0,128 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 7,6749
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,50 0,1275

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 43,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

06.06 u   Cai xa p/embor .70x30x85cm,par et 15cm HM-20/P/20/ I ,so ler a 10cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
B0DF6F0A     1,007 u   Motlle metàl.lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos       1,24 1,2487
B0DZA000     0,560 l   Desencofrant                                                    2,27 1,2712
A012N000     1,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 28,0800
A0140000     1,500 h   Manobre                                                         15,62 23,4300
B064300C     0,431 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 25,8428
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               51,50 0,7725

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 80,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

06.07 u   Bast iment+r e i xa pr act ic .,p/embor .,fosa gr i sa,800x364x50mm,pes=52

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter
BD5ZJJJ0     1,000 u   Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm 52kg  62,67 62,6700
A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 6,5520
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         15,62 5,4670
B0704200     0,040 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                    28,87 1,1548
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,1800

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 76,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS

06.08 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja cany a ,maó calat  14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebos-
sada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm
FDDZ51D9     5,000 u   Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4  13,95 69,7500
FDD1A529     1,600 m   Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5 169,74 271,5840
FDB27469     1,000 u   Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm 43,86 43,8600
FDDZ3154     1,000 u   Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort.     85,62 85,6200

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 470,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 07 ABASTAMENT D'AIGUA                                              

07.01 u   Per icó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
A012N000     1,200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 22,4640
B0312500     0,013 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    19,25 0,2503
B0F1D2A1     11,004 u   Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN

771-1  
0,24 2,6410

B0DF7G0A     1,007 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm,150 usos     1,01 1,0171
A0140000     1,200 h   Manobre                                                         15,62 18,7440
B064300C     0,209 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 12,5316
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               41,20 0,6180

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 58,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

07.02 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,420x420x40mm,pes=25k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter
BDKZ3150     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg      15,00 15,0000
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         15,62 5,4670
B0704200     0,040 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                    28,87 1,1548
A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 6,5520
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,1800

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 28,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

07.03 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
C133A030     0,280 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                     11,82 3,3096
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            16,52 4,6256
C1315020     0,050 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 2,9370
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,0690

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 10,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

07.04 m   Tub PE  PE  100,D N =110mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,conn

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-
cessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa
BFWB1E05     0,150 u   Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,p/connec.pressió          16,45 2,4675
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                19,53 3,9060
A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 3,8680
BFYB1E05     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,connect.pressió                0,26 0,2600
BFB1E400     1,020 m   Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2   5,01 5,1102
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,80 0,1170

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 15,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

07.05 m   Tub PE  PE  100,D N =160mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so ld

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col.locat al fons de la rasa
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                19,53 3,9060
BFYB1J42     0,150 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=160mm,10bar,soldat                   1,19 0,1785
BFB1J400     1,020 m   Tub PE PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2   10,47 10,6794
A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 3,8680
BFWB1J42     0,200 u   Accessori p/tubs PEADDN=160mm, plàst.,10bar,p/soldar            22,00 4,4000
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,80 0,1170

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 23,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

07.06 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         15,62 3,9050
B064300C     1,100 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 65,9560
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,0585

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 69,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

07.07 u   Hidr ant sote r r at,1x100mm,connex.D =4´´,munt.ext .                 

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´  ́de dià-
metre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
BM213620     1,000 u   Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4´  ́                343,07 343,0700
A013M000     3,000 h   Ajudant muntador                                                19,53 58,5900
A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 58,0200
BMY21000     1,000 u   P.p.elements especials p/hidrants                               1,71 1,7100
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               116,60 1,7490

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 463,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

07.08 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =100mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.
A012M000     1,430 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 27,6562
BN12D420     1,000 u   Vàlvula comporta+brides DN=100mm,PN=16bar,trampillo, eix        170,45 170,4500
A013M000     1,430 h   Ajudant muntador                                                19,53 27,9279
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               55,60 0,8340

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 226,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

07.09 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =150mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.
BN12F420     1,000 u   Vàlvula comporta+brides DN=150mm,PN=16bar,trampillo, eix

extensi
280,32 280,3200

A012M000     1,870 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 36,1658
A013M000     3,740 h   Ajudant muntador                                                19,53 73,0422
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               109,20 1,6380

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 391,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

07.10 u   Boca r eg fosa,sor t ida t ipus Bar ce lona,1 ' ' 1/2 ,i nstal .            

Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit mate-
rial metàl.lic per a connexió amb la canonada, instal.lada

BJS1UZ10     1,000 u   Petit mat.metàl.p/connexió canonada                             30,00 30,0000
BJS1U001     1,000 u   Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2                    135,00 135,0000
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                19,53 9,7650
A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 19,3400
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               29,10 0,4365

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 194,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

07.11 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =160mm,40J,450N ,canal .sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resis-
tència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            19,50 0,3900
BG22TP10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.so
3,24 3,3048

A012H000     0,042 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 0,9542
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,30 0,0195

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 4 ,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

07.12 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =250mm,40J,450N ,canal .sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resis-
tència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
BG22TR10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=250mm,40J,450N,p/canal.so
6,76 6,8952

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            19,50 0,3900
A012H000     0,042 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 0,9542
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,30 0,0195

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 8 ,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

07.13 u   Vàlvula compor ta entr e  br ides,D N =65mm,PN =10bar ,fosa,munt.per icó 

Vàlvula de comporta manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 10 bar de PN,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                19,53 4,8825
BN42C3D0     1,000 u   Vàlvula comporta entre brides,DN=63mm,PN=10bar,fosa             32,29 32,2900
A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 4,8350
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,70 0,1455

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 42,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

07.14 m   Tub PE  PE  100,D N =63mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so lda

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col.locat al fons de la rasa per a connexió a xarxa existent i escomeses PE 63, incloent accesso-
ris per a connexió.
A012M000     0,220 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 4,2548
A013M000     0,220 h   Ajudant muntador                                                19,53 4,2966
BFB19400     1,020 m   Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2     1,74 1,7748
BFWB1942     0,300 u   Accessori p/tubs PEADDN=63mm, plàst.,10bar,p/soldar             21,52 6,4560
BFYB1942     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=63mm,10bar,soldat                    0,19 0,1900
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,60 0,1290

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 17,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DEU CÈNTIMS

07.15 u   Per icó r egi st ,p/ instal .se r ve i s f o r m.pr e fabr i cat, per  connexio  PE

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40cm i 45 cm de fondària, per a con-
nexió tub PE amb tub FC existent, inclòs elementes de conexio,bastiment i tapa fosa, col·locat so-
bre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació, conectat i comprobat
A012N000     3,000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 56,1600
C1503000     2,000 h   Camió grua                                                      44,75 89,5000
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         15,62 46,8600
BDK2UC20     1,000 u   Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx45cm,p/instal.serv 17,14 17,1400
BDKZ3150     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg      15,00 15,0000
BFYB1E05     5,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,connect.pressió                0,26 1,3000
B0332020     0,070 t   Pedra granit.,p/drens                                           18,41 1,2887
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               103,00 1,5450

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 228,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

07.16 m   E scom.inst .lampi st . tub PE  32 acab.,en caixó                     

Escomesa per a instal.lació de lampisteria amb tub de PE 32 mm m, per connexió amb xarxa gene-
ral de distribució, incloent elementes de conexió, sobre llit de sorra 10 cm de gruix, reblert i com-
pactació dels espais buits entre els elements.
A012M000     0,160 h   Oficial 1a muntador                                             19,34 3,0944
A013M000     0,160 h   Ajudant muntador                                                19,53 3,1248
BFB16400     1,020 m   Tub PE PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2     0,54 0,5508
BFWB1605     0,300 u   Accessori p/tubs PEADDN=32mm, plàst.,p/connec.pressió           3,49 1,0470
BFYB1605     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=32mm,connect.pressió                 0,02 0,0200
K225BS70     0,080 m3  Estesa+comp.rases,sorra pedra calc.,0-3,5mm,g<=25cm             37,97 3,0376
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,0930

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 10,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 08 ENLLUMENAT PUBL IC                                               

08.01 u   Cai xa gr al .pr otec.po l ièste r  bor ns bimet.,250A ,munt.super f .      

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, tipus CDU se-
gons esquema 9 de FECSA-ENDESA i muntada superficialment en interior de ninxol.
A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 22,7200
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            19,50 19,5000
BG1125B0     1,000 u   Caixa gral.protec.polièst.reforç. borns bimet.,250A,esq. 9      179,78 179,7800
BGW11000     1,000 u   P.p.accessoris caixa gral.protecció                             10,33 10,3300
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               42,20 0,6330

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 232,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

08.02 u   A r mar i  pr otecció+contr o l  enl lum.públ ic ,a.inox.,6sor t ides,doble  n

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable de1800x1400x400 mm, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i pro-
vat, ś inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge
A012H000     4,000 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 90,8800
A013H000     4,000 h   Ajudant electricista                                            19,50 78,0000
BHGAU010     1,000 u   Armari protecció+control enllumenat públic,6sortides,doble nivel 2.377,29 2.377,2900
BHGWU001     1,000 u   Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p 90,11 90,1100
D060Q021     0,400 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 76,08 30,4320
A%AUX00250 2,500 %   Medios auxiliares                                               168,90 4,2225

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 .670,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

08.03 u   A r mar i  pr efabr icat monobloc més sòco l  amb por ta metàl ·l ica per  a

Armari prefabricat monobloc més sòcol amb porta metàl·lica per alloyjament CDU degudament
homologat per la companyia FECSA ENDESA, dimensions 2150x800x345 mm
A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 7,9520
BG1A0920     1,000 u   Armari monobloc                                                 870,25 870,2500
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            19,50 6,8250
BGW1A000     1,000 u   P.p.accessoris p/armaris metàl.lics                             4,34 4,3400
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               14,80 0,2220

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 889,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

08.04 u   Piqueta connex.te r r a acer , 300µm,long.=1500mm,D =14,6mm,c lav.te r r

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
BGYD1000     1,000 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.                          3,78 3,7800
A012H000     0,233 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 5,2938
A013H000     0,233 h   Ajudant electricista                                            19,50 4,5435
BGD12220     1,000 u   Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm           10,50 10,5000
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,80 0,1470

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 24,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

08.05 m   Conductor  Cu nu,1x35mm2,munt.super f .                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            19,50 2,9250
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,3158
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,3300
A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 2,2720
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               5,20 0,0780

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 6 ,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

08.06 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,1x16mm2,col .tub                  

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en
tub
A012H000     0,050 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 1,1360
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            19,50 0,9750
BG311700     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x16mm2                       1,26 1,2852
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,10 0,0315

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 3 ,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

08.07 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =90mm,20J,450N ,canal .sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
BG22TH10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.sot
1,49 1,5198

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            19,50 0,3900
A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 0,7498
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,10 0,0165

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 ,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

08.08 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,4x6mm2,co l .tub                   

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en
tub
BG314500     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2                        2,09 2,1318
A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            19,50 0,7800
A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 0,9088
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,0255

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 3 ,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

08.09 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
C133A030     0,280 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                     11,82 3,3096
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            16,52 4,6256
C1315020     0,050 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 2,9370
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,0690

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 10,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

08.10 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,2x2,5mm2,co l .tub                 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en
tub
BG312300     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 2x2,5mm2                      0,59 0,6018
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            19,50 0,2925
A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 0,3408
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,60 0,0090

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 1 ,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

08.11 u   Bast im.+tapa fos.dúc.,p/per icó se r v.,r ecol zada,pas út i l  400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
B0710150     0,003 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        40,32 0,1210
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         15,62 5,4670
BDKZH9C0     1,000 u   Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 35,83 35,8300
A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 6,5520
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,1800

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 48,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

08.12 u   Per icó r egi st ,p/ instal .se r ve i s fo r m.pr e fabr icat,40x40x45cm,s/ so l

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a ins-
tal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació
B064500C     0,054 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 3,1558
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,62 15,6200
BDK2UC20     1,000 u   Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx45cm,p/instal.serv 17,14 17,1400
C1503000     0,200 h   Camió grua                                                      44,75 8,9500
A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 9,3600
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               25,00 0,3750

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 54,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

08.13 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv .,h=6,20 m,1 l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equiva-
lent,. Amb equip incorporat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 100 W incorporada. Columna am estructura d'acer galvanitzat de 6,20 metres
d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat, inclou braç de suport per
a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.
C1503000     0,530 h   Camió grua                                                      44,75 23,7175
C1504R00     0,530 h   Camió cistella h=10m                                            37,91 20,0923
BHU312A1     1,000 u   Làmpada VSAP ovoide,E40,100W                                    14,64 14,6400
BHR11ADA     1,000 u   Lluminaria RAMA, h=6,20m,1 llumenera,p/làmpades descàrrega

100W 
1.089,00 1.089,0000

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         15,62 3,9050
A013H000     0,530 h   Ajudant electricista                                            19,50 10,3350
BHWM1000     1,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                       37,56 37,5600
A012H000     0,530 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 12,0416
B064500C     0,341 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 19,9280
A%AUX00250 2,500 %   Medios auxiliares                                               26,30 0,6575

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 1 .231,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

08.14 u   Pr o jector  exter io r  1200D L/1 car andini , 9  W ,encast.              

Projector per a exteriors model 1200DL/1 de Carandini o equivalent, armadura i anell de fundició
injectat d'alumini, hornacina de PVC amb anell superior de fixació d'alumini, reflector d'alumini, ro-
tació de 360 º en l'interior de la hornacina, vidre templat transparent de 10 mm, IP-68 FULL DRY,
equip fluorescent de 9 W, 8ª d'apertura, amb cable de conexió d'1m de longitud, lampara i equips
incorporats, encastat al paviment o al parament amb caixa

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 4,5440
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            19,50 3,9000
BHQAP601     1,000 u   Lluminaria  model 1200DL/1 de Carandini..Baix consum 9 W        168,00 168,0000
BHQZP600     1,000 u   Caixa alumini p/project.lp/encastar                             17,30 17,3000
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,40 0,1260

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 193,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

08.15 u   Bal i sa  ant ivandàl . mode l  IBPI07  Bal i sa Pi r àmide,u,amb/equip,ac

Balisa antivandàlica model IBPI07  Balisa Piràmide de Fundició Dúctil Benito, fabricada amb acer
zincat, acabats superficials mitjançant revestiment de pintura color bronze, difusor en metacrilat
grabat, Fijació mitjançant 4 cargols d'expansió, portalampares E27, làmpada de fluorescencia
compacta 23 W.

BHNF5G50     1,000 u   Llumenera antivandàl.,t model IBPI07  Balisa Piràmide,amb/equip, 528,30 528,3000
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            19,50 6,8250
A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 7,9520
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               14,80 0,2220

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 543,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

08.16 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv .,h=4,70 m,1 l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equiva-
lent,. Amb equip incorporat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 100 W incorporada. Columna am estructura d'acer galvanitzat de 4,70 metres
d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat, inclou braç de suport per
a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.
BHR117F1     1,000 u   Lluminaria model Rama ,h=4,70m,1 llumenera,p/làmpades

fluoresc. 
1.034,00 1.034,0000

B064500C     0,242 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 14,1425
BHU312A1     1,000 u   Làmpada VSAP ovoide,E40,100W                                    14,64 14,6400
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         15,62 3,9050
BHWM1000     1,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                       37,56 37,5600
A012H000     0,530 h   Oficial 1a electricista                                         22,72 12,0416
C1504R00     0,530 h   Camió cistella h=10m                                            37,91 20,0923
C1503000     0,250 h   Camió grua                                                      44,75 11,1875
A013H000     0,530 h   Ajudant electricista                                            19,50 10,3350
A%AUX00250 2,500 %   Medios auxiliares                                               26,30 0,6575

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 1 .158,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

08.17 m3  For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         15,62 3,9050
B064300C     1,100 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 65,9560
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,0585

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 69,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

08.18 m   Banda cont.plàst ic ,co lo r ,30cm,co l .locada l lar g r asa,20cm sobr e  c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
BDGZU010     1,020 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 0,1122
A013M000     0,010 h   Ajudant muntador                                                19,53 0,1953
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,0030

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 0 ,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

08.19 u   Legal i tzac ió  instal .lac ions, inc loses taxes                     

Porjecte de legalització instal.lació electrica baixa tensió enllumenat, inclosos tràmits davant in-
dústria, EIC, taxes inclòses, tràmits amb la companyia elèctrica FECSA ENDESA.

Sense descomposició

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 2 .000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 09 TELECOMUNICACIONS                                               

09.01 ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i  2  conductes de 63mm en vor e r a 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit
amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i mani-
guets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
M0300005     0,050 H   Camió fins 12 T                                                 24,04 1,2020
M0300060     0,300 H   Dúmper hidràulic fins 1500 Kg                                   3,91 1,1730
PD618000     2,000 ML  Tub doble paret 125 mm                                          1,98 3,9600
PD618001     2,000 ML  Tub doble paret 63 mm                                           1,71 3,4200
PDGZ2000     1,000 ML  Banda plàstica de senyalització de canalitzacio                 1,26 1,2600
P0200010     0,068 M3  Sorra fina                                                      17,13 1,1648
P0516000     4,000 ML  Fil guia per a conductes                                        0,13 0,5200
P0515000     1,000 UT  Cinta de senyalització del servei                               0,23 0,2300
O0140000     0,300 H   Manobre                                                         12,30 3,6900
O0150000     0,096 H   Tècnic acreditat supervisió mandrilat                           15,03 1,4429
P0100000     0,240 M3  Terres d'aportació seleccionades                                3,85 0,9240
M0300200     0,396 M3  Canon d'abocada autoritzada                                     2,70 1,0692
M0220035     0,080 H   Picadora de granota 105 Kg                                      2,10 0,1680
M0210030     0,100 H   Retroexcavadora fins a 75 CV                                    24,64 2,4640
O0121000     0,065 H   Oficial 1era                                                    14,69 0,9549
P0215000     0,063 M3  Formigó H-175 plàstic àrid 20 mm                                47,14 2,9698

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 26,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

09.02 ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vor e r a                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i mani-
guets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
P0516000     2,000 ML  Fil guia per a conductes                                        0,13 0,2600
P0215000     0,083 M3  Formigó H-175 plàstic àrid 20 mm                                47,14 3,9126
PD618000     2,000 ML  Tub doble paret 125 mm                                          1,98 3,9600
M0300060     0,250 H   Dúmper hidràulic fins 1500 Kg                                   3,91 0,9775
P0200010     0,010 M3  Sorra fina                                                      17,13 0,1713
P0515000     1,000 UT  Cinta de senyalització del servei                               0,23 0,2300
P0100000     0,240 M3  Terres d'aportació seleccionades                                3,85 0,9240
O0150000     0,048 H   Tècnic acreditat supervisió mandrilat                           15,03 0,7214
O0140000     0,200 H   Manobre                                                         12,30 2,4600
O0121000     0,045 H   Oficial 1era                                                    14,69 0,6611
M0300200     0,348 M3  Canon d'abocada autoritzada                                     2,70 0,9396
M0300005     0,050 H   Camió fins 12 T                                                 24,04 1,2020
M0220035     0,080 H   Picadora de granota 105 Kg                                      2,10 0,1680
M0210030     0,120 H   Retroexcavadora fins a 75 CV                                    24,64 2,9568
PDGZ2000     1,000 ML  Banda plàstica de senyalització de canalitzacio                 1,26 1,2600

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 20,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

09.03 ML  02-00-00-C  2  conductes de 125 mm en calçada                    

Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència
175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1
ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
P0516000     2,000 ML  Fil guia per a conductes                                        0,13 0,2600
PD618000     2,000 ML  Tub doble paret 125 mm                                          1,98 3,9600
P0215000     0,083 M3  Formigó H-175 plàstic àrid 20 mm                                47,14 3,9126
P0515000     1,000 UT  Cinta de senyalització del servei                               0,23 0,2300
P0100000     0,240 M3  Terres d'aportació seleccionades                                3,85 0,9240
O0150000     0,048 H   Tècnic acreditat supervisió mandrilat                           15,03 0,7214
O0140000     0,200 H   Manobre                                                         12,30 2,4600
O0121000     0,045 H   Oficial 1era                                                    14,69 0,6611
M0300200     0,348 M3  Canon d'abocada autoritzada                                     2,70 0,9396
M0300005     0,050 H   Camió fins 12 T                                                 24,04 1,2020
M0220035     0,080 H   Picadora de granota 105 Kg                                      2,10 0,1680
M0210030     0,120 H   Retroexcavadora fins a 75 CV                                    24,64 2,9568
M0300060     0,250 H   Dúmper hidràulic fins 1500 Kg                                   3,91 0,9775
PD630300     3,000 UT  Separadors conductes 125mm 2 allotjaments                       0,45 1,3500

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 20,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

09.04 UT   Per icó amb Pedestal  D i st r ibuc ió 28x59,6x92 cm in si tu           

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92
cm, construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, en-
cofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

O0140000     2,000 H   Manobre                                                         12,30 24,6000
PDK26001     1,000 UT  Tubs, colzes, maniguets reductors,  inloent junta d'estanqueitat 81,49 81,4900
PDK25520     1,000 UT  Marc per pedestal de 28x59,6                                    98,82 98,8200
P0B42000     0,500 M2  Tauló de fusta per encofrat, incloent claus d'acer              29,75 14,8750
P0604220     0,200 M3  Formigó H-150 plàstic àrid 20 mm                                37,26 7,4520
O0121000     0,800 H   Oficial 1era                                                    14,69 11,7520

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 238,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

09.05 UT   Per icó 40x40x55 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i
tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment
acabat.
PDK25140     1,000 UT  Marc i tapa fund. 40x40 cm                                      35,16 35,1600
PDK21000     1,000 UT  Pericó de 40x40x55 cm                                           97,36 97,3600
O0121000     0,300 H   Oficial 1era                                                    14,69 4,4070
O0140000     1,000 H   Manobre                                                         12,30 12,3000
P0604220     0,280 M3  Formigó H-150 plàstic àrid 20 mm                                37,26 10,4328

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 159,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

09.06 UT   Per icó 70x70x85 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, prefabricats de formigó amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fun-
dició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat,inclós ganxo de tir i altres
segons plànols, totalment acabat.
O0121000     0,800 H   Oficial 1era                                                    14,69 11,7520
PDK25130     1,000 UT  Marc i tapa fund.70x70 cm vorera                                161,07 161,0700
PDK21100     1,000 UT  Pericó de 70x70x85 cm                                           261,91 261,9100
O0140000     2,000 H   Manobre                                                         12,30 24,6000
P0604220     0,380 M3  Formigó H-150 plàstic àrid 20 mm                                37,26 14,1588

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 473,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

09.07 UT   Per icó 70x140x82 cm                                             

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, de formigó prefabri-
cat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de
pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres segons plànols, totalment acabat.
O0140000     4,500 H   Manobre                                                         12,30 55,3500
O0121000     1,600 H   Oficial 1era                                                    14,69 23,5040
PDK25510     1,000 UT  Marc i tapa fund. 70x140 cm                                     289,92 289,9200
PDK21130     1,000 UT  Pericó de 70x140x85 cm                                          394,20 394,2000
P0604220     0,679 M3  Formigó H-150 plàstic àrid 20 mm                                37,26 25,2995

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 788,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 10 PREVISIO CREUAMENTS                                             

10.01 m   Canal i tz ac ió  4 tubs PE  D =160mm,dau r ecobr .30x30cm,for m. HM-20/P/

Canalització amb quatre tubs de PE corbable de D=160 mm i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I
BG22TP10     4,200 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.so
3,24 13,6080

A012N000     0,014 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 0,2621
A0140000     0,014 h   Manobre                                                         15,62 0,2187
B064300C     0,099 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 5,9360
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,0075

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 20,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRES CÈNTIMS

10.02 u   Per icó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a  

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
A012N000     1,400 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 26,2080
A0140000     1,400 h   Manobre                                                         15,62 21,8680
B0312500     0,028 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    19,25 0,5390
B0DF8H0A     1,007 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos       1,44 1,4501
B0F1D2A1     17,997 u   Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN

771-1  
0,24 4,3193

B064300C     0,649 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          59,96 38,9140
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               48,10 0,7215

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 94,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

10.03 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,620x620x50mm,pes=52k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·lo-
cat amb morter
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         15,62 7,0290
BDKZ3170     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg      35,70 35,7000
B0704200     0,060 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                    28,87 1,7322
A012N000     0,450 h   Oficial 1a d'obra pública                                       18,72 8,4240
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,50 0,2325

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 53,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

10.04 m3  Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.
C1315020     0,125 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 7,3425
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,62 0,1562
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,0030

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 7 ,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

10.05 m3  Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
C133A030     0,280 h   Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                     11,82 3,3096
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            16,52 4,6256
C1315020     0,050 h   Retroexcavadora mitjana                                         58,74 2,9370
A%AUX00150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,0690

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 10,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

C ODI DESC R I P C I Ó P R EU SUB TOTAL I MP OR T

CAPITOL 11 VARIS                                                           

11.01 u   Pintat  sobr e  paviment                                           

Pintat sobre el paviment de faixes superficials, linies i senyals per a circulació i pas de vianants, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
B965A2D0     1,000 u   Pintat sobre paviment                                           1.272,07 1.272,0700

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 1 .272,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

11.02 u   Contr o l  de qual i tat                                             

Realització dels controls de qualitats necessaris per a la correcta execució de l'obra.
BV21TJ0M     1,000 u   Control de qualitat                                             1.200,00 1.200,0000

TOTA L PA RT ID A ............................................................ 1 .200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS
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PRESSUPOST

C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

CAPÍTOL 01  ENDERRROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                
01.01 m2 D emol .paviment mesc la bi tuminosa,g<=10cm,ampl .>2m,r et r o .+mar t .t r

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1.606,400 2,23 3.582,27

01.02 m   D emol ic .vor ada sob/ for m.,mar te l l  t r enc .icàr r ega man/mec.        

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexca-
vadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

291,000 3,27 951,57

01.03 m2 Ender r oc  vor er a panot,base  fo r m.,so le r a fo r m.,<= 15cm,compr es.,c

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrre-
ga manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

691,500 2,61 1.804,82

01.04 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

480,000 7,50 3.600,00

01.05 m3 Excav/càr r ega ter r a p/cai x.pav.,te r r eny  compact.,m.mec.         

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics

155,525 3,16 491,46

01.06 m3 T r anspor t  r esidus,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,càr r ega mec.,r

Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

440,000 2,58 1.135,20

01.07 m3 T r ansp.te r r es,i nstal .gest ió  r esidus,camió 12t,car r eg.mec.,r ec .2-

Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

1.102,300 2,43 2.678,59

TOTAL CAPÍTOL 01  ENDERRROCS I  MOVIMENT DE TERRES ......................................... 14 .243,91
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PRESSUPOST

C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

CAPÍTOL 02  PAVIMENTS                                                      

02.01 m2 Pav im.l lambor dí  10x20cm,g=8cm,pr eu sup.,sob/sor r a,5cm r ebl .junts

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu supe-
rior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

705,400 22,02 15.532,91

02.02 m   Pav.te r r atzo  mode l  "  Vulcano tact i l e "  de  40x40x7cm.             

Paviment de terratzo model "Vulcano tactile" de Breinco o similar amb texturitzat per a indicació
de guals, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

56,800 27,55 1.564,84

02.03 m2 Pav.te r r atzo  mode l  "Vulcano"  de 60x40x5cm.                      

Paviment de terratzo model "Vulcano" de Breinco o similar de 60x40x5 cm, col.locat a truc de ma-
ceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

442,450 28,76 12.724,86

02.04 m2 Pav.panot gr i s de  20x20 cm, pr eu al t , mor te r  1 :2 :10, ext.       

Paviment de peces de panot gris per a vorera de 20x20x2.5 cm, classe 1ª, preu alt, col·locades a
truc de maçeta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
CP.

39,000 26,75 1.043,25

02.05 m3 Base  for migó HM-20/P/40/ I , camió+vibr .manual , r egle jat          

Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
15cm de gruix, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

66,368 72,05 4.781,81

02.06 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, A 2 (20x10cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

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

609,500 19,93 12.147,34

02.07 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C2 (30x22cm), B, H, T (R-5MPa),co l ./s.bas

Vorada recta remuntable de peces de formigó de 25x28 cm de secció, monocapa, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

171,000 27,63 4.724,73

02.08 m   Vor ada cor ba fo r m., MC, C2 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l .s/base

Vorada corba remuntable de peces de formigó de 28x17 cm de secció, monocapa, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

60,000 49,72 2.983,20

02.09 m   Vor ada r ecta fo r m., MC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),co l ./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i re-
juntada amb morter M-5, per a restitució i connexió amb les voreres existents.

25,000 24,37 609,25

02.10 m   Gual  peatonal  de peces pr e fabr icades de fo r migó.                

Gual peatonal de peces prefabricades de formigó tipus Breinco o similar formant el pendent i pe-
ces especials de remat lateral,col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'al-
çària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera
de 165 l

56,800 209,67 11.909,26

02.11 m3 Base  for migó HM-20/S/20/ I , camió+vibr .manual , r egle jat          

Base per a rigola de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

17,220 72,38 1.246,38
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C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

02.12 m   Rigo la ampl .=20cm,peces fo r m.,40x20cm,g=8cm,co l .mor t.1 :2 :10     

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

287,000 21,35 6.127,45

02.13 m3 Base  tot-u ar t . r ec ic lat,estesa+picon.98%PM                     

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

249,670 21,36 5.332,95

02.14 m2 Reg de penet. a/emul .bi tum.aniònica EA R-1  2k g/m2                

Reg de penetració amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 2 kg/m2

1.036,830 0,88 912,41

02.15 t   Pav iment bi tum.cont.calent G-20,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a trafic rodat y de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

103,683 52,29 5.421,58

02.16 m2 Reg d'adher . a/emul .bi tum.aniònica EA R-1 1k g/m2                 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

1.036,830 0,46 476,94

02.17 t   Pav iment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,98%mar shal

Paviment per a tràfic rodat de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

103,683 54,94 5.696,34

02.18 t   Pav iment bi tum.cont.calent S-12,g.gr aní t ic ,betum asf .,97%mar shal

Paviment per a carril bici de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall

17,100 59,87 1.023,78

02.19 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x120cm,2 peces fe r r o  co lat,co l .   

Bastment i tapa d'escossell de 120x120 cm, de dos peces mecanitzades de ferro colat, model
B.taulat de Fundició Ductil Benito o similar, col.locada

16,000 263,86 4.221,76

02.20 u   Bast iment i  tapa escosse l l  120x40cm, d' acer  laminat i  r e l iga    

Bastiment i tapa d'escossell de 120x40cm, realitzat amb perfileria d'acer laminat i dos peces de re-
liga, col.locada

10,000 131,38 1.313,80

TOTAL CAPÍTOL 02  PAVIMENTS .................................................................................. 99 .794,84
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C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

CAPÍTOL 03  JARDINERIA                                                     

03.01 u   Submini st r ament W ashingtonia r obusta h=350-400cm,D contenidor =D tr

Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor amb un dià-
metre igual al diàmetre de tronc + 50 cm

6,000 640,00 3.840,00

03.02 u   Submini st r ament Jacar anda mimosi fo l ia per ím=25-30cm             

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 80 l

10,000 184,78 1.847,80

03.03 u   Submini st r ament L igust r um oval i fo l ium A ur eum h=125-150cm        

Subministrament de Ligustrum ovalifolium Aureum d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 30l

10,000 26,00 260,00

03.04 u   Plant.palmàcia,h=3-5m,150x150x100cm,m.mec.                      

Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària de tronc, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, re-
blert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega i transport de les terres sobrants amb camió

6,000 275,16 1.650,96

03.05 u   Plant.plani fo l i ,pa te r r a/conten.,per ím=25-35cm,120x120x80cm,m.me

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 25 a 35 cm de perímetre de tronc,
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substituciótotal de terra de l'excavació per terrade jardineria, primer
reg i càrrega itransport de les terres sobrants amb camió

10,000 148,77 1.487,70

03.06 u   Plant.ar bust  o  ar br e  pet i t  fo r mat,conten.,60x60x40cm            

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 30 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40  amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega i transportde les terres
sobrants amb camió

10,000 54,81 548,10

TOTAL CAPÍTOL 03  JARDINERIA ................................................................................. 9 .634,56



011.AMP-I AJUNTAMENT D'AMPOSTA - Amposta                                  5

PRESSUPOST

C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

CAPÍTOL 04  MOBIL IARI                                                       

04.01 u   Banc l l osa fo r m.ar m.,negr e ,decap.+hidr of .,l l =220cm,.            

Banc model Mayo de Escofet o similar de llosa de formigó armat, de color negres, acabat deca-
pat i hidrofugat amb la base polida, de 220 cm de llargària, amb suports de formigó, col.locat re-
colzat sobre el paviment

2,000 857,59 1.715,18

04.02 u   Cadi r a bloc  fo r m. negr e ,po l i t+hidr of . mode l  N igr a               

Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm, col·lo-
cat recolzat sobre el paviment

6,000 628,80 3.772,80

04.03 u   Paper er a peu planxa acer , pintur a negr e  fo r ja                   

Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat ref. RAP11 de la sèrie Papereres de SANTA&COLE NEOSERIES , col.locada amb fixacions
mecàniques

5,000 299,43 1.497,15

04.04 u   A par ca bic i s d' acer  galvani tzat                                 

Aparcabicis d'acer galvanitzat de 180cm de llargària per a 6 places de Fundició Dúctil Benito o
equivalent, ancorat amb càrgols d'expansió M8.

2,000 144,55 289,10

TOTAL CAPÍTOL 04  MOBIL IARI ................................................................................... 7 .274,23
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C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

CAPÍTOL 05 SANEJAMENT                                                      

05.01 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

250,300 7,50 1.877,25

05.02 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

102,650 10,94 1.122,99

05.03 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

96,000 69,92 6.712,32

05.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons nor-
ma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

163,000 25,98 4.234,74

05.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4
(4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix

96,000 43,24 4.151,04

05.06 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja cany a ,maó calat  14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebos-
sada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

6,000 470,81 2.824,86

05.07 u   Per icó si fòn.,tapa r egi st .,51x51x50cm,par et g=13cm maó calat  250

Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix
de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

21,000 119,23 2.503,83

TOTAL CAPÍTOL 05 SANEJAMENT ................................................................................ 23 .427,03
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CAPÍTOL 06 PLUVIALS                                                        

06.01 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

217,000 7,50 1.627,50

06.02 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

117,000 10,94 1.279,98

06.03 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

43,000 69,92 3.006,56

06.04 m   Claveguer ó tub PVC par et estr uct .,D =160mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada  de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons nor-
ma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

44,000 25,98 1.143,12

06.05 m   Claveguer a tub PVC par et estr uct .,D =315mm,SN 4,s/so le r a fo r m.15cm

Claveguera amb tub de PVC de paret estructurada Wavihol o equivalent, de D=315 mm, de SN4
(4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix

134,000 43,24 5.794,16

06.06 u   Cai xa p/embor .70x30x85cm,par et 15cm HM-20/P/20/ I ,so ler a 10cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

9,000 80,65 725,85

06.07 u   Bast iment+r e i xa pr act ic .,p/embor .,fosa gr i sa,800x364x50mm,pes=52

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

9,000 76,02 684,18

06.08 u   Pou D =100cm, so le r a HM-20/P/20/ I , 15cm,mi t ja cany a ,maó calat  14

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm,  amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebos-
sada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

8,000 470,81 3.766,48

TOTAL CAPÍTOL 06 PLUVIALS ...................................................................................... 18 .027,83
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CAPÍTOL 07 ABASTAMENT D'AIGUA                                              

07.01 u   Per icó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

10,000 58,27 582,70

07.02 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,420x420x40mm,pes=25k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

10,000 28,35 283,50

07.03 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

78,000 10,94 853,32

07.04 m   Tub PE  PE  100,D N =110mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,conn

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-
cessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

155,000 15,73 2.438,15

07.05 m   Tub PE  PE  100,D N =160mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so ld

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col.locat al fons de la rasa

170,000 23,15 3.935,50

07.06 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

3,840 69,92 268,49

07.07 u   Hidr ant sote r r at,1x100mm,connex.D =4´´,munt.ext .                 

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´  ́de dià-
metre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

1,000 463,14 463,14

07.08 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =100mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.

6,000 226,87 1.361,22

07.09 u   Vàlvula compor ta+br ides,D N =150mm,PN =16bar ,br onze ,munt.per icó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada, inclòs trampilló i eix extensible.

10,000 391,17 3.911,70

07.10 u   Boca r eg fosa,sor t ida t ipus Bar ce lona,1 ' ' 1/2 ,i nstal .            

Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit mate-
rial metàl.lic per a connexió amb la canonada, instal.lada

4,000 194,54 778,16

07.11 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =160mm,40J,450N ,canal .sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resis-
tència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

16,000 4,67 74,72

07.12 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =250mm,40J,450N ,canal .sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resis-
tència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

32,000 8,26 264,32

07.13 u   Vàlvula compor ta entr e  br ides,D N =65mm,PN =10bar ,fosa,munt.per icó 

Vàlvula de comporta manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 10 bar de PN,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada
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10,000 42,15 421,50

07.14 m   Tub PE  PE  100,D N =63mm,PN =10bar ,sè r ie  SD R 17,UN E-EN  12201-2,so lda

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col.locat al fons de la rasa per a connexió a xarxa existent i escomeses PE 63, incloent accesso-
ris per a connexió.

28,000 17,10 478,80

07.15 u   Per icó r egi st ,p/ instal .se r ve i s f o r m.pr e fabr i cat, per  connexio  PE

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40cm i 45 cm de fondària, per a con-
nexió tub PE amb tub FC existent, inclòs elementes de conexio,bastiment i tapa fosa, col·locat so-
bre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació, conectat i comprobat

9,000 228,79 2.059,11

07.16 m   E scom.inst .lampi st . tub PE  32 acab.,en caixó                     

Escomesa per a instal.lació de lampisteria amb tub de PE 32 mm m, per connexió amb xarxa gene-
ral de distribució, incloent elementes de conexió, sobre llit de sorra 10 cm de gruix, reblert i com-
pactació dels espais buits entre els elements.

39,000 10,97 427,83

TOTAL CAPÍTOL 07 ABASTAMENT D'AIGUA................................................................. 18 .602,16
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CAPÍTOL 08 ENLLUMENAT PUBL IC                                               

08.01 u   Cai xa gr al .pr otec.po l ièste r  bor ns bimet.,250A ,munt.super f .      

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, tipus CDU se-
gons esquema 9 de FECSA-ENDESA i muntada superficialment en interior de ninxol.

1,000 232,96 232,96

08.02 u   A r mar i  pr otecció+contr o l  enl lum.públ ic ,a.inox.,6sor t ides,doble  n

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable de1800x1400x400 mm, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i pro-
vat, ś inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge

1,000 2.670,93 2.670,93

08.03 u   A r mar i  pr efabr icat monobloc més sòco l  amb por ta metàl ·l ica per  a

Armari prefabricat monobloc més sòcol amb porta metàl·lica per alloyjament CDU degudament
homologat per la companyia FECSA ENDESA, dimensions 2150x800x345 mm

1,000 889,59 889,59

08.04 u   Piqueta connex.te r r a acer , 300µm,long.=1500mm,D =14,6mm,c lav.te r r

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

16,000 24,26 388,16

08.05 m   Conductor  Cu nu,1x35mm2,munt.super f .                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

300,000 6,92 2.076,00

08.06 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,1x16mm2,col .tub                  

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en
tub

35,000 3,43 120,05

08.07 m   Tub cor bable  cor r ugat PE ,doble  capa,DN =90mm,20J,450N ,canal .sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

260,000 2,68 696,80

08.08 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,4x6mm2,co l .tub                   

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en
tub

260,000 3,85 1.001,00

08.09 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

140,400 10,94 1.535,98

08.10 m   Conductor  Cu,UN E  RV-K 0,6/1 k V,2x2,5mm2,co l .tub                 

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en
tub

120,000 1,24 148,80

08.11 u   Bast im.+tapa fos.dúc.,p/per icó se r v.,r ecol zada,pas út i l  400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

20,000 48,15 963,00

08.12 u   Per icó r egi st ,p/ instal .se r ve i s fo r m.pr e fabr icat,40x40x45cm,s/ so l

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a ins-
tal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

20,000 54,60 1.092,00
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08.13 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv .,h=6,20 m,1 l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equiva-
lent,. Amb equip incorporat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 100 W incorporada. Columna am estructura d'acer galvanitzat de 6,20 metres
d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat, inclou braç de suport per
a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.

6,000 1.231,88 7.391,28

08.14 u   Pr o jector  exter io r  1200D L/1 car andini , 9  W ,encast.              

Projector per a exteriors model 1200DL/1 de Carandini o equivalent, armadura i anell de fundició
injectat d'alumini, hornacina de PVC amb anell superior de fixació d'alumini, reflector d'alumini, ro-
tació de 360 º en l'interior de la hornacina, vidre templat transparent de 10 mm, IP-68 FULL DRY,
equip fluorescent de 9 W, 8ª d'apertura, amb cable de conexió d'1m de longitud, lampara i equips
incorporats, encastat al paviment o al parament amb caixa

18,000 193,87 3.489,66

08.15 u   Bal i sa  ant ivandàl . mode l  IBPI07  Bal i sa Pi r àmide,u,amb/equip,ac

Balisa antivandàlica model IBPI07  Balisa Piràmide de Fundició Dúctil Benito, fabricada amb acer
zincat, acabats superficials mitjançant revestiment de pintura color bronze, difusor en metacrilat
grabat, Fijació mitjançant 4 cargols d'expansió, portalampares E27, làmpada de fluorescencia
compacta 23 W.

9,000 543,30 4.889,70

08.16 u   L luminar ia mod. Rama, co lumna galv .,h=4,70 m,1 l lumener a+làmp.va

Lluminaria amb projector model  RAMA, equip RAF 21 i lluminaria RAFO de  Santa&Cole o equiva-
lent,. Amb equip incorporat per a làmpada de Vsap 100 W, làmpada de vapor de sodi a pressió
alta, de potència 100 W incorporada. Columna am estructura d'acer galvanitzat de 4,70 metres
d'altura, fuste cilíndirc i pletina superior, amb acabat d'acer galvanitzat, inclou braç de suport per
a lluminaria, perns d'ancoratge de 20cm, col.locat sobre dau de formigó.

10,000 1.158,56 11.585,60

08.17 m3 For migó r asa/pou fonament,HM-20/P/20/ I ,camió                    

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

15,680 69,92 1.096,35

08.18 m   Banda cont.plàst ic ,co lo r ,30cm,co l .locada l lar g r asa,20cm sobr e  c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

280,000 0,31 86,80

08.19 u   Legal i tzac ió  instal .lac ions, inc loses taxes                     

Porjecte de legalització instal.lació electrica baixa tensió enllumenat, inclosos tràmits davant in-
dústria, EIC, taxes inclòses, tràmits amb la companyia elèctrica FECSA ENDESA.

1,000 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 08 ENLLUMENAT PUBL IC ................................................................... 42 .354,66
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CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS                                               

09.01 ML  02-02-00-V 2 conductes de 125mm i  2  conductes de 63mm en vor e r a 

Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, protegit
amb dau de formigó H-175, i 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior,  amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de sorra fina.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i mani-
guets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

195,000 26,61 5.188,95

09.02 ML  02-00-00-V 2 conductes de 125 mm en vor e r a                      

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i mani-
guets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

70,000 20,80 1.456,00

09.03 ML  02-00-00-C  2  conductes de 125 mm en calçada                    

Construcció de secció tipus 02-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.
Execució de prisma  tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior,  amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència
175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1
ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

40,000 20,72 828,80

09.04 UT   Per icó amb Pedestal  D i st r ibuc ió 28x59,6x92 cm in si tu           

Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92
cm, construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, en-
cofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions
17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols,  totalment acabat.

6,000 238,99 1.433,94

09.05 UT   Per icó 40x40x55 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i
tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment
acabat.

23,000 159,66 3.672,18

09.06 UT   Per icó 70x70x85 cm                                              

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, prefabricats de formigó amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fun-
dició dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat,inclós ganxo de tir i altres
segons plànols, totalment acabat.

4,000 473,49 1.893,96
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09.07 UT   Per icó 70x140x82 cm                                             

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, de formigó prefabri-
cat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de
pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres segons plànols, totalment acabat.

6,000 788,27 4.729,62

TOTAL CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS ................................................................ 19 .203,45
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CAPÍTOL 10 PREVISIO CREUAMENTS                                             

10.01 m   Canal i tz ac ió  4 tubs PE  D =160mm,dau r ecobr .30x30cm,for m. HM-20/P/

Canalització amb quatre tubs de PE corbable de D=160 mm i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

56,000 20,03 1.121,68

10.02 u   Per icó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/ I  so le r a maó,s/ l l i t  so r r a  

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

14,000 94,02 1.316,28

10.03 u   Bast iment+tapa p/per icó se r v.,fosa gr i sa,620x620x50mm,pes=52k g,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

14,000 53,12 743,68

10.04 m3 Excav.r asa,h<=4m,ampl .<=2m,te r r eny  n/c lasf .,m.mec.              

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter-
reny no classificat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a instal.lació autoritza-
da de gestió de residus.

15,680 7,50 117,60

10.05 m3 Rebl iment+picon.r asa,ampl .0 ,6-1,5m,mat.to ler .,g=25-50cm,picó v ib

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

8,960 10,94 98,02

TOTAL CAPÍTOL 10 PREVISIO CREUAMENTS ................................................................ 3 .397,26
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PRESSUPOST

C ODI DESC R I P C I Ó QUANTI TAT P R EU I MP OR T

CAPÍTOL 11 VARIS                                                           

11.01 u   Pintat  sobr e  paviment                                           

Pintat sobre el paviment de faixes superficials, linies i senyals per a circulació i pas de vianants, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,000 1.272,07 1.272,07

11.02 u   Contr o l  de qual i tat                                             

Realització dels controls de qualitats necessaris per a la correcta execució de l'obra.

1,000 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTOL 11 VARIS ............................................................................................ 2 .472,07

TOTAL............................................................................................................................. 258.432,00
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RESUM DE PRESSUPOST

C AP I TOL R ESUM EUR OS %

01.01 ENDERRROCS I MOVIMENT DE TERRES...................................................................................................................................................................... 14.243,91 5,51
01.02 PAVIMENTS............................................................................................................................................................................................................................ 99.794,84 38,62
01.03 JARDINERIA .......................................................................................................................................................................................................................... 9.634,56 3,73
01.04 MOBILIARI .............................................................................................................................................................................................................................. 7.274,23 2,81
01.06 SANEJAMENT....................................................................................................................................................................................................................... 23.427,03 9,07
01.07 PLUVIALS................................................................................................................................................................................................................................. 18.027,83 6,98
01.08 ABASTAMENT D'AIGUA .................................................................................................................................................................................................. 18.602,16 7,20
0.09 ENLLUMENAT PUBLIC........................................................................................................................................................................................................ 42.354,66 16,39
01.10 TELECOMUNICACIONS................................................................................................................................................................................................... 19.203,45 7,43
01.11 PREVISIO CREUAMENTS................................................................................................................................................................................................... 3.397,26 1,31
01.12 VARIS........................................................................................................................................................................................................................................ 2.472,07 0,96

TOTA L EXECUCIÓ MA TERIA L 258.432,00
13,00% Despeses Generals................................... 33.596,16
6,00% Benefici industrial ...................................... 15.505,92

SUMA DE G.G. y B.I. 49.102,08

16,00% I.V.A.................................................................. 49.205,45 49.205,45

TOTA L PRESSUPOST  CON TRA CTA 356.739,53

TOTA L PRESSUPOST  GEN ERA L 356.739,53

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb CIN-
QUANTA-TRES CÈNTIMS

Amposta, a 21 de setembre de 2009.

ÒSCAR BENET RAMOS
Arquitecte


