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P-22 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu
per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

21,25 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-25 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

15,66 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-28 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 F2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar
material triturat sobre camió o contenidor

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 F32B300Q kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 6 m

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-31 F32D3226 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl.lic de 100x50 cm, per a
murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
deixar el formigó vist

34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 F3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col.locats amb pala
carregadora

41,18 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-33 F6A18K84 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de
cop i clau i pom, acabat pintat, col·locada

517,17 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-34 F6A19000 M2 Paret de tancament MIXTA. Formada per una paret de 50 cm de bloc de morter gris amb una
cara vista i una reixa de simple torsió de 1,5 m d'alçada. Total dos metres l'alçada. Inclou
execució del fonament de la tanca amb formigó armat.

38,76 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-35 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

17,21 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-36 F6A19T60 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix
, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat , col·locat sobre daus
de formigó

48,45 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM 19,22 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-38 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

58,82 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,65 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 F9611821 u Replanteig, formació i pavimentació de gual recte o en cantonada per a pas de vianants o
vehicles, in situ, amb les mesures adients pel tipus de vorera. Inclòs adaptació de la vorada i
muntatge i desmuntatge d'encofrats.

68,50 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-41 F965A9DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de
22x20 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 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-42 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 F975GAUB m Rigola de 40 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció corba, de
40x50 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou base de formigó.

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 F985170G m Gual per a pas de vianants de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. Inclou peces arrodonides del
lateral.

39,79 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 F9E1311N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 F9E23111 m Remat de panot a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició
de la façana al seu estat original.

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-47 F9G12442 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat.
Inclou tall amb serra per a junta de dilatació.

68,63 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A
partir de 300 tones

50,85 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 o S-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.
Preu per a baix rendiment per a l'execució de poc volum d'aglomerat menys de 300 tones.

51,70 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-50 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall. A partir de 300 tones

49,82 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2 0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 F9Z1UAAA PA Partida alçada a justificar de treballs diversos 17.000,00 €

(DISSET MIL EUROS)

P-55 FB122AEE m Enderroc i reposició de Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

149,99 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 FB131CA0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 < 100
cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

120,87 €

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 FBBZ1210 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra clavat 16,39 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

107,60 €

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-59 FD5J6F0S u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó de 40x40 cm interiors, amb
tres finestres Ø 23 cm i 48x48x45 cm exteriors, de la casa comercial Leripresa o similar.
Col·locat sobre solera de formigó en massa de 15 N/mm2 de resistència característica i 15
cm de gruix, inclou tapa de fosa dúctil tipus Hidràulica C-250 TH44 de Fundición Dúctil Benito
o similar. De dimensions del marc 515x515 mm, i pas lliure 400x400 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs subministrament del
material a peu d'obra, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general i part porporcional
de mitjans auxiliars. Inclou excavació i reblert perimetral posterior.

90,67 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-60 FD5KNF09 m Subministrament i col.locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil
Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa
0,1-99R, amb marcd'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal.lat.

131,58 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter

64,71 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-62 FD7F9575 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-63 FDG30166 m Formació de canalització per a 4 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 FDG30167 m Formació de canalització per a 3 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-66 FDG30169 m Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment de 60x40 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

29,14 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-68 FDG3CM11 m Excavació de rasa de 120cm de fons per 48 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 4-6 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou
colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

53,79 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 FDG3U170 m Subministrament i col.locació de banda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material
plàstic

0,13 €

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-70 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. 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

36,02 €
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seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

(TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-71 FDG3VM19 m Excavació de rasa de 110 cm de fons per 48 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 4 conductes de PVC de Ø63 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou
colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

46,13 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-72 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

40,85 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 FDG3VM25 m Excavació de rasa de 100 cm de fons per 48 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 2 conductes de PVC de Ø63 mm, 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre
exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes
emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari
per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

48,34 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

43,47 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 FDG54478 m Canalització amb cinc tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 80x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

66,45 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 FDGT06PÑ u Obra civil necessària per a la reacització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas
d'escomessa de telecomunicacions.

132,94 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20,
amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de
tubs. Tot inclòs, completament acabat

219,22 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-78 FDGT06PS u Obra civil necessària per a la reacització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas
d'escomessa de telecomunicacions. Subministrament i col·locació de postecillo de telefònica
a l'interior de la parcel·la

171,58 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 FDK256F3 u 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

53,47 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-80 FDK2A6F3 u 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

82,16 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-81 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

99,50 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-82 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

27,57 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-83 FDKZ3333 pa Partida alçada d'abonament integre per a la companyia de Gas Natural segons el pressupost
d'Abril de 2018-.

125.295,00 €

(CENT VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-84 FDKZHJB11 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Porta
l'inscripció a la tapa ENLLUMENAT PÚBLIC.

85,70 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-85 FDPERI0H u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus H model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

368,88 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-86 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus D model de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

488,66 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-87 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana
segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

77,38 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.

167,60 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-89 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir
del terra 0.50 m). Tot inclòs.

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-90 FFB1R959 m Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de
fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito
D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial,
de classe D-400.Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del
material a peu d'obra i totalment col·locada

112,63 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-91 FG112501 u Obra civil necessària per a l'empotrament de la Caixa General de Protecció a la paret de la
vivenda. Inclou demolició, realització de regates per a l'arribada dels cables soterrats, sortida
dels cables aeris o soterrats, i reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial. Inclou
aportació dels materials necessàris per a la reconstrucció de la façana. Inclou marc i porta
metàl·lica per a la protecció de la caixa de companyia. Inclou col·locació de postecillo a
l'interior de la parcel·la correctament formigonat i instal·lació dels cables des de la caixa
general de protecció fins al comptador. Inclou desmuntatge de la instal·lació existent.

758,71 €

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons
esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris
distribució. Inclou la instal´´lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de
distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.

241,54 €

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

P-93 FG1N321F u Prefabricat de formigó per a caixa esquema 12 1850x800x345 416,52 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 FG3130PC m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en
tub soterrat

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-96 FG3140PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat

10,47 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-97 FG31BB96 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+150
AL mm2, col.locat en tub formigonat o estes en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors.Inclou
plaques de protecció de PE,  i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat

18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-98 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part
proporcional d'accesoris i muntat soterrat

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-99 FGD1222E u Subministrament i col.locació de 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
inclòs elements especials de muntatge i connexió

20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-100 FGH22000 ut Partida alçada d'abonament integre de pagament de les taxes a FECSA ENDESA segons
pressupost d'electrificació dels sector

48.000,00 €

(QUARANTA-VUIT MIL EUROS)

P-101 FGH22600 u Projecte visat de legalització de les instal·lacions de Mitja Tensió,. Inclou megat d'un circuit
de calbes de mitja tensió amb el seu informe corresponent, marcar , mesurar i confeccionar
planol de la linia subterrania segons normativa d'ENdesa i entregar-lo a la companyia.
Informe de creuaments i paral·lelismes del cable subterrani segons normativa endesa.

3.120,00 €

(TRES MIL  CENT VINT EUROS)

P-102 FGJ16112 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima. Inclou l'assentament de la
caseta prefabricada, amb l'exavació, llosa de formigó i llosa d'arena per assentar un edifici
prefabricat de formigó, circuits de terra i neutres per a CT inclou les piquetes i el cable de 50
CU enterrat en rasa. Inclou també vorera perimetral de formigó d'un metre d'ample.

9.128,17 €

(NOU MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-103 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E.
25-10-84, col·locat

408,69 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada o muntada en
tubular formigonat. Inclou subministrament i col·locació d'un conjunt de 15 terminacions
enchufables amb T per cable de 240 mm2 Al 18/30kv.
Inclou megat de cables subterranis de mitja tensió amb el seu informe corresponent.

35,69 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-105 FGKWU000 pa adequació d'una escomesa existent a la nova xarxa subterrania 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-106 FGKWU516 u Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb terminals 21,61 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó. Inlcou els perns i el formigó del fonament.

259,69 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 FHM11H69 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó. Inlcou els perns i el formigó del fonament.

379,69 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó. Els perns estan inclossos a la partida

364,28 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-110 FHN635A4 u Llum VMAX L043.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 37 W de
potència total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

315,90 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-111 FHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

349,20 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-112 FHN63AC6 u Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre
i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 53 W de
potència total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

384,30 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-113 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat
amb daus de formigó

454,55 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 FQ13N022 u Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat polit i hidrofugat, de 400
cm de llargària, suports amb perfils d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

1.428,74 €

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

P-115 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

95,47 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-116 FQ31V300 u Subministre i col·locació de pilona cilindrica d'un metre l'alçada. Inclou fonament. 30,00 €

(TRENTA EUROS)

P-117 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

848,71 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-118 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions de qualsevol tipus d'obra fins a 150 m3 de volum aparent
amb retroexcavadora mitjana i mitjans manuals i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió, inlou l'enderroc de la solera. Transport a l'abocador inclòs cànon. Gestió de tots els
aprarllatges interiors.

23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-119 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador inclou canon.

21,10 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-120 G2192C04 m Demolició de vorada i rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-121 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb
mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de
rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de
la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa.

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-122 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat 26,87 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-123 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-124 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant 97,27 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-125 G2220003 ut Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals 106,36 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-126 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies 98,19 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-127 G2220005 ml Excavació de rasa en terra en zona urbana, de 0,40x0,70, inclou subministre i estesa d'arena
i reblert

23,12 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-128 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblet i reposició de
paviment

97,08 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-129 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, inclou ajuda de manobre 268,74 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-130 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de
0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-131 G2220009 m2 Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclou transport residu i taxes 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-132 G2220010 ut Obertura de cata de 0,80x0,80 En zona pavimentada amb mitjans manuals, inclou reposició
de paviment

330,76 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-133 G2220011 ut Partida unitària de l'obra civil necessaria de connexió d'escomesa a les parcel·les existents
fins a l'interior. Inclou repicat de parets encastar tubs, refer casetes de comptadors,  etc...

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-134 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

30,57 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-135 G32516H2 m3 Formigó per a murs de contenció (fonament i alçat) HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

73,88 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-136 G6A18000 pa Partida alçada d'adaptació d'entrada a nova rasant del carrer. Inclou descollar la porta
metàl·lica, elevació de pilars amb el mateix material que l'existent, demolició de paviment i
reconstrucció i tornar a collar la porta.

700,02 €

(SET-CENTS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-137 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

45,07 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-138 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

536,25 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-139 G6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

57,96 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-140 G7B11E0L m2 Subministrament i col·locació de làmina geotextil no teixit, tipus FPP-150gr/m2. Inclòs retalls i
cavalcaments. Totalment col·locada.

1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-141 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col.locat a l'interior

43,28 €

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

P-142 G9E1S00P m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

29,92 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-143 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible Mixte de fusta i d'acer galvanitzat de secció de circular amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

23,60 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-144 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, de fusta i acer entre 0,75 i 1 m
de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat

36,10 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-145 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible de fusta i acer 333,52 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-146 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-148 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-149 GBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-150 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-151 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 70 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

27,21 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-152 GD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

17,36 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-153 GD7F0101 ut Drenatge zona verda via augusta -adriano. Inclou pou de drenatge amb graves. Dimensions 2
x2x2 m, geotextil al voltant de tot el volum. Aportació i estesa de grava, inclou excavació
manual o amb màquina petita i transport del material sobrant a l'abocador

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-154 GD7F4333 u Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la
parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb
màquina i/o manual

91,31 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-155 GD7F6333 m Demolició de paviment, realització de cales per a la Introducció de canonada de 400 mm de
diàmetre per l'interior de col·lector existent.Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat a l'interior del col·lector existent. Construcció de dos
pouets.

83,29 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-156 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

20,15 €

(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-157 GD7FE375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

33,89 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-158 GD7FH375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

60,80 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-159 GD7F43334 u Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la
parcel·la o propietat privada. Realització de passamurs a mur de formigó armat per una
connexió de tub de 200 mm.

157,10 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-160 GD7F43377 U Unitat de connexió de baixant d'aigües pluvials de façana i connexió a la claveguera.
Construcció de colzes, empotrat a la paret, col·locació de tub de diàmetre 200 i formigonat i
connectat al fons de la rasa.

248,76 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-161 GDL5U020 u Armari d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, de 1500 parells 1000X750X300 mm
de dimensions aproximades, col·locat

742,84 €

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-162 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180
mm de dimensions aproximades, col·locat

234,81 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-163 GF31PES1 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctirca, caixa general de protecció,
armaris amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon
l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària.

2.025,41 €

(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-164 GG1M2015 u Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armari
CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra
sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acoblador de fases i el filtre
PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements
auxiliars.Totalment finalitzat, segons plànols

8.982,93 €

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

P-165 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

42,45 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-166 GGF176M1 u Torre metàl·lica de gel·losia per a línia de mitja tensió. Segons especificacions companyia
elèctrica.

1.063,95 €

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-167 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat 24,81 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-168 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100
mm, arrebossada amb morter

62,82 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-169 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE 306,75 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-170 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

P-171 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

93,73 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-172 J03DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 36,55 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-173 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

137,52 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-174 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

41,56 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-175 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

99,21 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-176 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma
UNE 83605, UNE-EN 14488-1

307,84 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-177 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

66,22 €

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

P-178 J071560C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

83,57 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-179 J07156000 u Jornada de geòleg per reconeixement de terreny 290,00 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS)

P-180 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 114,20 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-181 J0B06J0L u Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876 125,24 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-182 J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta qualitat
a 10 punts d'un element de formigó armat

114,53 €

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-183 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

82,14 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-184 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

127,08 €

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

P-185 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

115,43 €

(CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-186 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

110,81 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-187 J9C12F46 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us
interior, segons la norma UNE-EN 13748-1

114,57 €

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-188 J9H12100 u Redacció de projecte as-built amb el recull d'assaigs de control de qualitat, fotografies de
l'execució de l'obra, traçat de les noves conduccions, topogràfic amb la ubicació de totes les
arquetes, pous i embornals etc, legalitzacions de les intal·lacions.

1.781,00 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS)
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P-189 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 164

34,53 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-190 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165

30,12 €

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-191 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159 i NLT 168

104,94 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-192 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168

56,00 €

(CINQUANTA-SIS EUROS)

P-193 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

235,68 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-194 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

20,88 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-195 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la
norma NLT 335

20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-196 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10218-1

31,45 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-197 JFV1110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

595,44 €

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

P-198 JGVD9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra,
segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb
el seu informe corresponent.

95,04 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-199 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació
de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i
continuitat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa

528,40 €

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

P-200 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de qualsevol tipus d'obra inclòs formigó armat de 15 a 30
cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i amb martell trencador manual i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de valles i portes.
Transport a l'abocador inclòs el cànon.

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-201 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat
del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

120,20 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-202 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en
terres, 1x2 m2 de planta i de fondaria inferior a 2,5 m

139,54 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-203 SE31C303 m Desplaçament amb subministrament i col·locacio d'un circuit format per conductor de coure
de designacio UNE RV 0,6/1 kV, de 3,5x50 mm2 de seccio, inclosa la seva estesa entibada i
engrapat a suports. Inclou desconnexions i connexions de les escomeses a les parcel·les

16,82 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-204 SEF3U090 u Desplaçament i/o subministarment de pal de fusta de 9 m de llargaria, inclosa el
desmuntatge, l'excavacio, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres.
També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament
d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador.

302,22 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-205 SEGURETAD pa Partida alçada de talls de carrers, i manteniment en condicions acceptables dels carrers de la
urbanització per permetre el pas dels veïns, adequació d'accessos, etc. També inclou regada
dels carrers en època de calor per evitar la pols.

8.000,00 €

(VUIT MIL EUROS)

P-206 SEGURETAT u Partida de seguretat i salut segons annex de l'Estudi de seguretat i salut de l'obra 19.564,63 €

(DINOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-207 SEL4U010 m Desmuntatge de línia existent i nova estesa de linia provisional aeria de tensio baixa formada
per cable trenat de seccio igual o inferior a 50 mm2. Inlcou el desmuntatge de la línia
provisional d'obres i transport a l'abocador.

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-208 SEL4U011 m Desmuntatge de linia aeria elèctrica de tensio baixa formada per cable trenat de seccio igual
o inferior a 50 mm2 o bé linia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem.

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-209 XPJEU201 pa Permisos 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 2DB184B4 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, amb reductor, de 5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret
de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa dúctil quadrada amb marc aparent de diàmetre 70 cm col.loca i fixat
amb formigó armat i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.180,31 €

Altres conceptes 1.180,31000 €

P-2 E04120 Ut Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram D.800-1000 format per a
base de formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de
contenció de terres de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i formigó
HM-20 d'anivellament. Tot inclòs, completament acabat.

594,71 €

Sense descomposició 594,71000 €

P-3 E06016 Ut Subministre i instal.lació del trafo 630 KVA i del aparellatge interior d'estacio transformadora
prefabricada aeria o soterrada, per a un Trafo, de 630 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (3
cel.la de linia i 1 de protecció) motoritzat + UCI, preparat per telemando, inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accesoris (banquet, plaques, ancoratge
dels aparells, etc.), quadre de BT, citcuit d'enllumenat i sistema de protecció del trafo. D'acord
amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Subministre i col·locació de
fussibles de cuchilla de tamany 2 de 315A 33 unitats, medició de pas i contacte , terres i
neutre i posterior informe.Tot inclòs completament acabat i connexionat per la seva posada
en funcionament. Segons annex d'assessorament de les compnanyies.
Inclou les cel·les Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de
transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra)
amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

27.590,69 €

Sense descomposició 27.590,69000 €

P-4 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

60,00 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 56,08900 €

Altres conceptes 3,91100 €

P-5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,95 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00485 €

Altres conceptes 0,94515 €

P-6 E612653K m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, acabat llis o rugòs, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Inclou rebliment dels murs amb formigó i acer. Inclou aplacat de pedra per fer el mateix
acabat que les tanques existents. Inclou pilar cada 4 metres. Peces de coronament igual a les
existents.

61,22 €

B0F15252 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, 18,57520 €

Altres conceptes 42,64480 €

P-7 ESCALES m2 Formació d'escales de formigó armat. Encofrat amb taulers de fusta, excavació de fonaments
amb mitjans manuals o mecànics en tot tipus de terreny inclòs roca, i formigonat de les
escales amb camió bomba. Acabat de la superficie respatllat i a l'acid. Riostres laterals. Tot
inclòs.

164,37 €

Altres conceptes 164,37000 €

P-8 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor i transport a l'abocador inclou taxes i manteniment de l'abocador.

3,06 €
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Altres conceptes 3,06000 €

P-9 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.

11,58 €

Altres conceptes 11,58000 €

P-10 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport a
l'abocador. Inclou cànon.

12,86 €

Altres conceptes 12,86000 €

P-11 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Transport a l'abocador inclòs cànon.

5,86 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-12 F21E0I11 u Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou de registre . Inclòs càrrega sobre camió i
transport a abocador autoritzat de runa. Inclòs totes les feines adients.

128,92 €

Altres conceptes 128,92000 €

P-13 F21QU030 u Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i
desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal

57,92 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 1,18900 €

Altres conceptes 56,73100 €

P-14 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 4 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no mes lluny de 20 km)

80,72 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus  de troncs i soques inerts am 20,92320 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets inerts amb una 5,23050 €

Altres conceptes 54,56630 €

P-15 F21R12F0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

717,76 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus  de troncs i soques inerts am 209,23200 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets inerts amb una 34,87000 €

Altres conceptes 473,65800 €

P-16 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador o planta de compostatge. Inclou canon

0,80 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-17 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca
amb mitjans mecànics i ajudes manuals

3,18 €

Altres conceptes 3,18000 €

P-18 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat
inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres
deixades a la vora

5,57 €

Altres conceptes 5,57000 €

P-19 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a trasdosat del mur de contenció amb material seleccionat
d'aportació TOT-U ARTIFICIAL , en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM

4,15 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-20 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat o tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 %
del PM

4,03 €
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Altres conceptes 4,03000 €

P-21 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,50 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-22 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 0,94 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-23 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

8,61 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-24 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu
per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

21,25 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm 13,60400 €

Altres conceptes 7,64600 €

P-25 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

2,66 €

Altres conceptes 2,66000 €

P-26 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

15,66 €

Altres conceptes 15,66000 €

P-27 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-28 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

5,68 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-29 F2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar
material triturat sobre camió o contenidor

6,89 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-30 F32B300Q kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 6 m

1,09 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00580 €

Altres conceptes 1,08420 €

P-31 F32D3226 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl.lic de 100x50 cm, per a
murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
deixar el formigó vist

34,57 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,31000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21300 €

B0D81450 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usos 2,46582 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,17594 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07333 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,53995 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,10574 €

Altres conceptes 30,68622 €

P-32 F3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col.locats amb pala
carregadora

41,18 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 14,75320 €

Altres conceptes 26,42680 €

P-33 F6A18K84 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de
cop i clau i pom, acabat pintat, col·locada

517,17 €

B6A18K84 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de 4 419,18000 €

Altres conceptes 97,99000 €

P-34 F6A19000 M2 Paret de tancament MIXTA. Formada per una paret de 50 cm de bloc de morter gris amb una
cara vista i una reixa de simple torsió de 1,5 m d'alçada. Total dos metres l'alçada. Inclou
execució del fonament de la tanca amb formigó armat.

38,76 €

Altres conceptes 38,76000 €

P-35 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

17,21 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de 3,46000 €

B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 4,19560 €

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de di 3,12287 €

Altres conceptes 6,43153 €

P-36 F6A19T60 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix
, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat , col·locat sobre daus
de formigó

48,45 €

B6A19T60 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada 36,82000 €

Altres conceptes 11,63000 €

P-37 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM 19,22 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 14,11050 €

B0111000 m3 Aigua 0,06300 €

Altres conceptes 5,04650 €

P-38 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

58,82 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 48,44700 €

Altres conceptes 10,37300 €

P-39 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,65 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 48,44700 €

Altres conceptes 25,20300 €

P-40 F9611821 u Replanteig, formació i pavimentació de gual recte o en cantonada per a pas de vianants o
vehicles, in situ, amb les mesures adients pel tipus de vorera. Inclòs adaptació de la vorada i
muntatge i desmuntatge d'encofrats.

68,50 €
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Altres conceptes 68,50000 €

P-41 F965A9DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de
22x20 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 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

21,70 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,10067 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,69755 €

B965A9D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x2 3,57000 €

Altres conceptes 12,33178 €

P-42 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,97 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 4,73286 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,12411 €

Altres conceptes 5,11303 €

P-43 F975GAUB m Rigola de 40 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció corba, de
40x50 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou base de formigó.

19,89 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,94560 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,24816 €

B0111000 m3 Aigua 0,00378 €

BD52J0DV m Bloc prefabricat de formigó amb una canal corba en una cara, de 40x50 cm i 13 cm de 8,00000 €

Altres conceptes 7,69246 €

P-44 F985170G m Gual per a pas de vianants de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. Inclou peces arrodonides del
lateral.

39,79 €

B9851700 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x35 cm 18,22450 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,49084 €

Altres conceptes 16,07466 €

P-45 F9E1311N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

28,24 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,58011 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 5,67120 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,24816 €

B0111000 m3 Aigua 0,00126 €

Altres conceptes 21,73927 €

P-46 F9E23111 m Remat de panot a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició
de la façana al seu estat original.

2,71 €

Altres conceptes 2,71000 €

P-47 F9G12442 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat.
Inclou tall amb serra per a junta de dilatació.

68,63 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 62,24400 €
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Altres conceptes 6,38600 €

P-48 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A
partir de 300 tones

50,85 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític 47,53000 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-49 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 o S-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.
Preu per a baix rendiment per a l'execució de poc volum d'aglomerat menys de 300 tones.

51,70 €

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa D-12 o S-20 amb gra 48,30000 €

Altres conceptes 3,40000 €

P-50 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall. A partir de 300 tones

49,82 €

B9H18110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat gr 46,50000 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-51 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2 0,50 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,34500 €

Altres conceptes 0,15500 €

P-52 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,35 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, 0,22000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-53 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,32 €

Altres conceptes 2,32000 €

P-54 F9Z1UAAA PA Partida alçada a justificar de treballs diversos 17.000,00 €

Sense descomposició 17.000,00000 €

P-55 FB122AEE m Enderroc i reposició de Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

149,99 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,32200 €

BB122AE0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i br 127,55000 €

Altres conceptes 22,11800 €

P-56 FB131CA0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 < 100
cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

120,87 €

BB131CA0 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 < 97,55000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 12,12000 €

Altres conceptes 11,20000 €

P-57 FBBZ1210 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra clavat 16,39 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 12,88000 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-58 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

107,60 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00378 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,04524 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,73646 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 11,19993 €

Altres conceptes 92,61459 €

P-59 FD5J6F0S u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó de 40x40 cm interiors, amb
tres finestres Ø 23 cm i 48x48x45 cm exteriors, de la casa comercial Leripresa o similar.
Col·locat sobre solera de formigó en massa de 15 N/mm2 de resistència característica i 15
cm de gruix, inclou tapa de fosa dúctil tipus Hidràulica C-250 TH44 de Fundición Dúctil Benito
o similar. De dimensions del marc 515x515 mm, i pas lliure 400x400 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs subministrament del
material a peu d'obra, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general i part porporcional
de mitjans auxiliars. Inclou excavació i reblert perimetral posterior.

90,67 €

BD5J6TPS u Bastiment i tapa de fosa dúcti,l tipus TH44 de Fundición Dúctil Benito, classe C-250. L 37,80000 €

BD5J6F0S u Pericó de formigó prefabricat de 40x40 cm interiors, i 48 x 48 x 45 cm exteriors i tres fi 14,27000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 1,67428 €

B071UC01 m3 Morter M-80 2,67640 €

Altres conceptes 34,24932 €

P-60 FD5KNF09 m Subministrament i col.locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil
Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa
0,1-99R, amb marcd'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal.lat.

131,58 €

BD570B83 m Canal de formigó prefabricat model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de 96,30000 €

Altres conceptes 35,28000 €

P-61 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter

64,71 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exterior 51,70000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,95880 €

Altres conceptes 12,05120 €

P-62 FD7F9575 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

12,50 €

BD7F9570 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 11,81000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-63 FDG30166 m Formació de canalització per a 4 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

11,95 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,96000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,57600 €

Altres conceptes 0,41400 €

P-64 FDG30167 m Formació de canalització per a 3 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

8,95 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,82240 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,72000 €

Altres conceptes 0,40760 €

P-65 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i

6,40 €
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col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,48000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,50720 €

Altres conceptes 0,41280 €

P-66 FDG30169 m Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

3,84 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,24000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,19200 €

Altres conceptes 0,40800 €

P-67 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment de 60x40 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

29,14 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 14,88900 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,84200 €

Altres conceptes 0,40900 €

P-68 FDG3CM11 m Excavació de rasa de 120cm de fons per 48 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 4-6 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou
colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

53,79 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,72000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 2,18346 €

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre 9,16000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 10,13380 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,21000 €

Altres conceptes 31,38274 €

P-69 FDG3U170 m Subministrament i col.locació de banda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material
plàstic

0,13 €

BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 0,05000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-70 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

36,02 €

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre 2,42000 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,24000 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,21000 €
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B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 2,42330 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,01220 €

Altres conceptes 29,71450 €

P-71 FDG3VM19 m Excavació de rasa de 110 cm de fons per 48 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 4 conductes de PVC de Ø63 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de
formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou
colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

46,13 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,72000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,83642 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,21000 €

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre 4,84000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 8,59170 €

Altres conceptes 29,93188 €

P-72 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

40,85 €

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre 4,58000 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,24000 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,21000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 4,53818 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,56168 €

Altres conceptes 29,72014 €

P-73 FDG3VM25 m Excavació de rasa de 100 cm de fons per 48 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, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular
format per 2 conductes de PVC de Ø63 mm, 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre
exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de conductes
emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari
per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

48,34 €

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre 4,58000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,66290 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 8,81200 €

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre 2,42000 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,72000 €
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BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,21000 €

Altres conceptes 29,93510 €

P-74 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

43,47 €

BFB1K180 m Tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 29,14800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,84200 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-75 FDG54478 m Canalització amb cinc tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 80x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

66,45 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 38,28600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 27,68400 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-76 FDGT06PÑ u Obra civil necessària per a la reacització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas
d'escomessa de telecomunicacions.

132,94 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 22,03000 €

Altres conceptes 110,91000 €

P-77 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20,
amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de
tubs. Tot inclòs, completament acabat

219,22 €

Sense descomposició 219,22000 €

P-78 FDGT06PS u Obra civil necessària per a la reacització de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas
d'escomessa de telecomunicacions. Subministrament i col·locació de postecillo de telefònica
a l'interior de la parcel·la

171,58 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 22,03000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 38,64000 €

Altres conceptes 110,91000 €

P-79 FDK256F3 u 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

53,47 €

B0DF7G0A u Motlle metal·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,81567 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 1,54056 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,64326 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,17184 €

Altres conceptes 41,29867 €

P-80 FDK2A6F3 u 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

82,16 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,35530 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,15805 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 2,51958 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,94486 €

Altres conceptes 48,18221 €

P-81 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

99,50 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 10,15070 €

B0111000 m3 Aigua 0,00252 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33621 €

Altres conceptes 89,01057 €

P-82 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

27,57 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i 25 kg de p 13,14000 €

Altres conceptes 14,43000 €

P-83 FDKZ3333 pa Partida alçada d'abonament integre per a la companyia de Gas Natural segons el pressupost
d'Abril de 2018-.

125.295,00 €

Sense descomposició 125.295,00000 €

P-84 FDKZHJB11 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Porta
l'inscripció a la tapa ENLLUMENAT PÚBLIC.

85,70 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 70,30000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,13881 €

Altres conceptes 15,26119 €

P-85 FDPERI0H u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus H model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

368,88 €

BDPERI1H u Marc i tapa de fosa dúctil tipus T1311H classe D-400,  de Fundición Dúctil Benito o si 199,80000 €

BDPERI0H u Pericó per a telecomunicacions tipus H de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó 114,40000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 4,84660 €

Altres conceptes 49,83340 €

P-86 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus D model de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

488,66 €

BDPERI5D u Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons model oficial Telefónica 160,11000 €

BDPERI6D u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe D-400, de Fundición Dúctil Benito 252,00000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 7,40208 €

Altres conceptes 69,14792 €

P-87 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana
segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

77,38 €

BDPERI9M u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm exterior, i pas lliure de 300x300 25,20000 €

BDPERI0M u Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó 20,56000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 1,10150 €

Altres conceptes 30,51850 €

P-88 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió

167,60 €
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amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.

BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 4 88,38000 €

BFA1P204 m Tub de PP de DN 200 mm, SN 8 37,52000 €

Altres conceptes 41,70000 €

P-89 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir
del terra 0.50 m). Tot inclòs.

11,30 €

Sense descomposició 11,30000 €

P-90 FFB1R959 m Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de
fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito
D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial,
de classe D-400.Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del
material a peu d'obra i totalment col·locada

112,63 €

BFB1R985 u Reixa per a interceptor de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, amb un pas lliure de 105,57000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 1,92240 €

Altres conceptes 5,13760 €

P-91 FG112501 u Obra civil necessària per a l'empotrament de la Caixa General de Protecció a la paret de la
vivenda. Inclou demolició, realització de regates per a l'arribada dels cables soterrats, sortida
dels cables aeris o soterrats, i reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial. Inclou
aportació dels materials necessàris per a la reconstrucció de la façana. Inclou marc i porta
metàl·lica per a la protecció de la caixa de companyia. Inclou col·locació de postecillo a
l'interior de la parcel·la correctament formigonat i instal·lació dels cables des de la caixa
general de protecció fins al comptador. Inclou desmuntatge de la instal·lació existent.

758,71 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 2x2.5 mm2 i c 4,95000 €

B6A1CED u Marc i porta metàl·lica de dimensions 1x1 m amb pany i clau 120,00000 €

FGF131M1 u  Postecillo o Columna d'acer de 4100 mm d'alçària, 101,6 mm de diàmetre,  i muntat a 367,76413 €

E612353V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, H 26,61757 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 22,03000 €

Altres conceptes 217,34830 €

P-92 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons
esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris
distribució. Inclou la instal´´lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de
distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.

241,54 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,30000 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, sego 164,38000 €

FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs p 11,40502 €

FGD1222E u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment 20,44084 €

Altres conceptes 36,01414 €

P-93 FG1N321F u Prefabricat de formigó per a caixa esquema 12 1850x800x345 416,52 €

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i 384,38000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 21,34000 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-94 FG3130PC m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en
tub soterrat

4,62 €
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BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 2x2.5 mm2 i c 1,03950 €

Altres conceptes 3,58050 €

P-95 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

5,76 €

BG3146PP m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 2,17350 €

Altres conceptes 3,58650 €

P-96 FG3140PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat

10,47 €

BG3149PP m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 3,30750 €

Altres conceptes 7,16250 €

P-97 FG31BB96 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+150
AL mm2, col.locat en tub formigonat o estes en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors.Inclou
plaques de protecció de PE,  i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat

18,91 €

BG31BB90 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm 15,66720 €

Altres conceptes 3,24280 €

P-98 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part
proporcional d'accesoris i muntat soterrat

5,70 €

BG380900 m Conductor de coure  nu, unipolar d'1x35 mm2 1,02000 €

BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de coure nus 0,25000 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-99 FGD1222E u Subministrament i col.locació de 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
inclòs elements especials de muntatge i connexió

20,44 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 8,85000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,20000 €

Altres conceptes 8,39000 €

P-100 FGH22000 ut Partida alçada d'abonament integre de pagament de les taxes a FECSA ENDESA segons
pressupost d'electrificació dels sector

48.000,00 €

Sense descomposició 48.000,00000 €

P-101 FGH22600 u Projecte visat de legalització de les instal·lacions de Mitja Tensió,. Inclou megat d'un circuit
de calbes de mitja tensió amb el seu informe corresponent, marcar , mesurar i confeccionar
planol de la linia subterrania segons normativa d'ENdesa i entregar-lo a la companyia.
Informe de creuaments i paral·lelismes del cable subterrani segons normativa endesa.

3.120,00 €

Sense descomposició 3.120,00000 €

P-102 FGJ16112 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima. Inclou l'assentament de la
caseta prefabricada, amb l'exavació, llosa de formigó i llosa d'arena per assentar un edifici
prefabricat de formigó, circuits de terra i neutres per a CT inclou les piquetes i el cable de 50
CU enterrat en rasa. Inclou també vorera perimetral de formigó d'un metre d'ample.

9.128,17 €

BGJ16112 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformac 8.419,50000 €

Altres conceptes 708,67000 €

P-103 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E.
25-10-84, col·locat

408,69 €
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BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un ext 399,69000 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-104 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada o muntada en
tubular formigonat. Inclou subministrament i col·locació d'un conjunt de 15 terminacions
enchufables amb T per cable de 240 mm2 Al 18/30kv.
Inclou megat de cables subterranis de mitja tensió amb el seu informe corresponent.

35,69 €

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 23,62320 €

Altres conceptes 12,06680 €

P-105 FGKWU000 pa adequació d'una escomesa existent a la nova xarxa subterrania 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-106 FGKWU516 u Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb terminals 21,61 €

Altres conceptes 21,61000 €

P-107 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó. Inlcou els perns i el formigó del fonament.

259,69 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 31,03000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,88274 €

BHN32574 ut Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 160,00000 €

Altres conceptes 57,77726 €

P-108 FHM11H69 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó. Inlcou els perns i el formigó del fonament.

379,69 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,88274 €

BHN32571 ut Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, corona 280,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 31,03000 €

Altres conceptes 57,77726 €

P-109 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó. Els perns estan inclossos a la partida

364,28 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 31,03000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,33477 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 260,14000 €

Altres conceptes 57,77523 €

P-110 FHN635A4 u Llum VMAX L043.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 37 W de
potència total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

315,90 €

BHN635A4 u Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor d 303,30000 €

Altres conceptes 12,60000 €

P-111 FHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar

349,20 €
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lateralment i acoblat al suport

BHN63AA4 u Llum JNX.L033.V1.L2L3  LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de v 336,60000 €

Altres conceptes 12,60000 €

P-112 FHN63AC6 u Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre
i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 53 W de
potència total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

384,30 €

BHN63AC6 u Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor d 371,70000 €

Altres conceptes 12,60000 €

P-113 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat
amb daus de formigó

454,55 €

BQ11ATW1 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 lliston 398,34000 €

Altres conceptes 56,21000 €

P-114 FQ13N022 u Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat polit i hidrofugat, de 400
cm de llargària, suports amb perfils d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

1.428,74 €

BQ13N022 u Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat polit i hidrofugat, 1.392,64000 €

Altres conceptes 36,10000 €

P-115 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

95,47 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas 69,66000 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-116 FQ31V300 u Subministre i col·locació de pilona cilindrica d'un metre l'alçada. Inclou fonament. 30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-117 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

848,71 €

BQ31V31C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liqu 684,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu 19,79000 €

Altres conceptes 144,92000 €

P-118 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions de qualsevol tipus d'obra fins a 150 m3 de volum aparent
amb retroexcavadora mitjana i mitjans manuals i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió, inlou l'enderroc de la solera. Transport a l'abocador inclòs cànon. Gestió de tots els
aprarllatges interiors.

23,40 €

Altres conceptes 23,40000 €

P-119 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador inclou canon.

21,10 €

Altres conceptes 21,10000 €

P-120 G2192C04 m Demolició de vorada i rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.

2,50 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-121 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb
mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de
rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de
la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa.

1,95 €
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Altres conceptes 1,95000 €

P-122 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat 26,87 €

Sense descomposició 26,87000 €

P-123 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora 0,23 €

Sense descomposició 0,23000 €

P-124 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant 97,27 €

Sense descomposició 97,27000 €

P-125 G2220003 ut Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals 106,36 €

Sense descomposició 106,36000 €

P-126 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies 98,19 €

Sense descomposició 98,19000 €

P-127 G2220005 ml Excavació de rasa en terra en zona urbana, de 0,40x0,70, inclou subministre i estesa d'arena
i reblert

23,12 €

Sense descomposició 23,12000 €

P-128 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblet i reposició de
paviment

97,08 €

Sense descomposició 97,08000 €

P-129 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, inclou ajuda de manobre 268,74 €

Sense descomposició 268,74000 €

P-130 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de
0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena

9,46 €

Sense descomposició 9,46000 €

P-131 G2220009 m2 Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclou transport residu i taxes 4,20 €

Sense descomposició 4,20000 €

P-132 G2220010 ut Obertura de cata de 0,80x0,80 En zona pavimentada amb mitjans manuals, inclou reposició
de paviment

330,76 €

Sense descomposició 330,76000 €

P-133 G2220011 ut Partida unitària de l'obra civil necessaria de connexió d'escomesa a les parcel·les existents
fins a l'interior. Inclou repicat de parets encastar tubs, refer casetes de comptadors,  etc...

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-134 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

30,57 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 24,14000 €

Altres conceptes 6,43000 €

P-135 G32516H2 m3 Formigó per a murs de contenció (fonament i alçat) HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

73,88 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 55,43460 €

Altres conceptes 18,44540 €

P-136 G6A18000 pa Partida alçada d'adaptació d'entrada a nova rasant del carrer. Inclou descollar la porta
metàl·lica, elevació de pilars amb el mateix material que l'existent, demolició de paviment i
reconstrucció i tornar a collar la porta.

700,02 €

Altres conceptes 700,02000 €

P-137 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2

45,07 €
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mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

B6A18NA4 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x 33,80000 €

Altres conceptes 11,27000 €

P-138 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

536,25 €

B6A1CEA1 u Porta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 474,36000 €

Altres conceptes 61,89000 €

P-139 G6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

57,96 €

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 m 45,60000 €

Altres conceptes 12,36000 €

P-140 G7B11E0L m2 Subministrament i col·locació de làmina geotextil no teixit, tipus FPP-150gr/m2. Inclòs retalls i
cavalcaments. Totalment col·locada.

1,99 €

B7B11E00 m2 làmina geotextil no teixit, tipus FPP-150gr/m2 0,91300 €

Altres conceptes 1,07700 €

P-141 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col.locat a l'interior

43,28 €

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 40,57200 €

Altres conceptes 2,70800 €

P-142 G9E1S00P m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

29,92 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 8,89440 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,63221 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,38474 €

B0111000 m3 Aigua 0,00126 €

Altres conceptes 20,00739 €

P-143 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible Mixte de fusta i d'acer galvanitzat de secció de circular amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

23,60 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,97400 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible  mixte de fusta i d'acer galvanitzat, formada per perfil long 13,96000 €

Altres conceptes 7,66600 €

P-144 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, de fusta i acer entre 0,75 i 1 m
de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat

36,10 €

BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 6,38000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,00000 €

BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de segure 14,38000 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-145 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible de fusta i acer 333,52 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 16,92000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible  mixte de fusta i d'acer galvanitzat, formada per perfil long 111,68000 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,21560 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,17550 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14700 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 6,00250 €

Altres conceptes 198,37940 €

P-146 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

0,98 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,12931 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,52850 €

Altres conceptes 0,32219 €

P-147 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,69 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,21678 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,87850 €

Altres conceptes 0,59472 €

P-148 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,77 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,43047 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,74930 €

Altres conceptes 0,59023 €

P-149 GBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,75 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25897 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,04930 €

Altres conceptes 0,44173 €

P-150 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

6,94 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,49860 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,85716 €

Altres conceptes 2,58424 €

P-151 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 70 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

27,21 €

BBM11101 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, 22,73000 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-152 GD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

17,36 €

BD5B1A00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre 1,16550 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 6,02360 €

Altres conceptes 10,17090 €

P-153 GD7F0101 ut Drenatge zona verda via augusta -adriano. Inclou pou de drenatge amb graves. Dimensions 2
x2x2 m, geotextil al voltant de tot el volum. Aportació i estesa de grava, inclou excavació
manual o amb màquina petita i transport del material sobrant a l'abocador

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €
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P-154 GD7F4333 u Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la
parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb
màquina i/o manual

91,31 €

Altres conceptes 91,31000 €

P-155 GD7F6333 m Demolició de paviment, realització de cales per a la Introducció de canonada de 400 mm de
diàmetre per l'interior de col·lector existent.Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat a l'interior del col·lector existent. Construcció de dos
pouets.

83,29 €

S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans manuals i mecànics, 13,95400 €

FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa 2,75740 €

F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb cami 0,26602 €

F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, a 1,15815 €

BD7FC370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 19,45000 €

FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i soler 10,69474 €

Altres conceptes 35,00969 €

P-156 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

20,15 €

BD7FC370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 19,45000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-157 GD7FE375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

33,89 €

BD7FE370 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 32,27000 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-158 GD7FH375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

60,80 €

BD7FH370 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 58,77000 €

Altres conceptes 2,03000 €

P-159 GD7F43334 u Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la
parcel·la o propietat privada. Realització de passamurs a mur de formigó armat per una
connexió de tub de 200 mm.

157,10 €

B071UC01 m3 Morter M-80 6,69100 €

Altres conceptes 150,40900 €

P-160 GD7F43377 U Unitat de connexió de baixant d'aigües pluvials de façana i connexió a la claveguera.
Construcció de colzes, empotrat a la paret, col·locació de tub de diàmetre 200 i formigonat i
connectat al fons de la rasa.

248,76 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 30,00000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria 4,40600 €

BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 4 88,38000 €

Altres conceptes 125,97400 €

P-161 GDL5U020 u Armari d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, de 1500 parells 1000X750X300 mm
de dimensions aproximades, col·locat

742,84 €

BDL5U020 u Armari d'interconnexió de 1500 parells 700X750X300 mm de dimensions aproximades 727,70000 €
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Altres conceptes 15,14000 €

P-162 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180
mm de dimensions aproximades, col·locat

234,81 €

BDL5U040 u Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproxi 223,45000 €

Altres conceptes 11,36000 €

P-163 GF31PES1 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctirca, caixa general de protecció,
armaris amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon
l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària.

2.025,41 €

Sense descomposició 2.025,41000 €

P-164 GG1M2015 u Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armari
CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra
sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acoblador de fases i el filtre
PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements
auxiliars.Totalment finalitzat, segons plànols

8.982,93 €

BG1M1015 u Armari CITI - 10 R 3S DR d'ARELSA o similar, amb tres sortides amb diferencials rear 5.033,70000 €

BG1M6065 u Acoblador de fases 184,19000 €

BG1M7075 u Filtre PLC - 64 Amps 980,32000 €

BG1M5055 u HUB PLC 510,54000 €

BG1M4045 u Equip SIGMA de telegestió GSM 2.034,93000 €

Altres conceptes 239,25000 €

P-165 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

42,45 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 33,27000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,20000 €

Altres conceptes 5,98000 €

P-166 GGF176M1 u Torre metàl·lica de gel·losia per a línia de mitja tensió. Segons especificacions companyia
elèctrica.

1.063,95 €

BGWF1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer 49,09000 €

BGF176M0 u Columna d'acer de 12 m d'alçària, d'16 kN d'esforç en punta, format per angulars, per 732,26000 €

Altres conceptes 282,60000 €

P-167 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat 24,81 €

Sense descomposició 24,81000 €

P-168 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100
mm, arrebossada amb morter

62,82 €

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 2,44512 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,58384 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,62000 €

Altres conceptes 53,17104 €

P-169 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE 306,75 €

BV1D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE 306,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-170 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

50,00 €
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BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 50,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-171 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

93,73 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 93,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 J03DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 36,55 €

BV1DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 36,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

137,52 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 137,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-174 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

41,56 €

BV176105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la nor 41,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-175 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

99,21 €

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 99,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-176 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma
UNE 83605, UNE-EN 14488-1

307,84 €

BV21TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la 307,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-177 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un
element de formigó endurit

66,22 €

BV21TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un 66,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-178 J071560C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

83,57 €

BV22560C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques 83,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-179 J07156000 u Jornada de geòleg per reconeixement de terreny 290,00 €

Sense descomposició 290,00000 €

P-180 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 114,20 €

BV253S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 114,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-181 J0B06J0L u Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876 125,24 €

BV256J0L u Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876 125,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-182 J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta qualitat
a 10 punts d'un element de formigó armat

114,53 €

BVA4AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta 114,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-183 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

82,14 €

BV2L110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de f 82,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-184 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

127,08 €

BV2L230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabr 127,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-185 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

115,43 €

BV2L310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mo 115,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-186 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

110,81 €

BV2LD505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma 110,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-187 J9C12F46 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us
interior, segons la norma UNE-EN 13748-1

114,57 €

BV2L2F46 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us i 114,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-188 J9H12100 u Redacció de projecte as-built amb el recull d'assaigs de control de qualitat, fotografies de
l'execució de l'obra, traçat de les noves conduccions, topogràfic amb la ubicació de totes les
arquetes, pous i embornals etc, legalitzacions de les intal·lacions.

1.781,00 €

Sense descomposició 1.781,00000 €

P-189 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 164

34,53 €

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no 34,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-190 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165

30,12 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 30,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-191 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159 i NLT 168

104,94 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 104,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-192 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168

56,00 €

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 56,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-193 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

235,68 €

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d' 235,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-194 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

20,88 €

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, 20,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-195 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la
norma NLT 335

20,63 €

BVA9310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons l 20,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-196 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN
10218-1

31,45 €

BV25SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-E 31,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-197 JFV1110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions

595,44 €

BVAF110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcio 595,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-198 JGVD9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra,
segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb
el seu informe corresponent.

95,04 €

BVAG9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a t 56,84200 €

Altres conceptes 38,19800 €

P-199 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació
de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i
continuitat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa

528,40 €

BVAH3K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: ver 528,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-200 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de qualsevol tipus d'obra inclòs formigó armat de 15 a 30
cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i amb martell trencador manual i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de valles i portes.
Transport a l'abocador inclòs el cànon.

10,32 €

Altres conceptes 10,32000 €

P-201 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat
del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

120,20 €

Sense descomposició 120,20000 €

P-202 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en
terres, 1x2 m2 de planta i de fondaria inferior a 2,5 m

139,54 €

Altres conceptes 139,54000 €

P-203 SE31C303 m Desplaçament amb subministrament i col·locacio d'un circuit format per conductor de coure
de designacio UNE RV 0,6/1 kV, de 3,5x50 mm2 de seccio, inclosa la seva estesa entibada i
engrapat a suports. Inclou desconnexions i connexions de les escomeses a les parcel·les

16,82 €
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Sense descomposició 16,82000 €

P-204 SEF3U090 u Desplaçament i/o subministarment de pal de fusta de 9 m de llargaria, inclosa el
desmuntatge, l'excavacio, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres.
També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament
d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador.

302,22 €

Sense descomposició 302,22000 €

P-205 SEGURETA pa Partida alçada de talls de carrers, i manteniment en condicions acceptables dels carrers de la
urbanització per permetre el pas dels veïns, adequació d'accessos, etc. També inclou regada
dels carrers en època de calor per evitar la pols.

8.000,00 €

Sense descomposició 8.000,00000 €

P-206 SEGURETA u Partida de seguretat i salut segons annex de l'Estudi de seguretat i salut de l'obra 19.564,63 €

Sense descomposició 19.564,63000 €

P-207 SEL4U010 m Desmuntatge de línia existent i nova estesa de linia provisional aeria de tensio baixa formada
per cable trenat de seccio igual o inferior a 50 mm2. Inlcou el desmuntatge de la línia
provisional d'obres i transport a l'abocador.

3,01 €

Sense descomposició 3,01000 €

P-208 SEL4U011 m Desmuntatge de linia aeria elèctrica de tensio baixa formada per cable trenat de seccio igual
o inferior a 50 mm2 o bé linia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem.

1,01 €

Sense descomposició 1,01000 €

P-209 XPJEU201 pa Permisos 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

Joan Santacana i Espasa

Enginyer de Camins,canals i ports 33517

Enginyer tècnic d´obres Públiques

Col·legiat núm 13.121

Maig 2019
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Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Sots capítol 01 DEMOLICIONS

1 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió.
Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 9)

11,58 1.231,740 14.263,55

2 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions de qualsevol tipus d'obra fins a 150
m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i mitjans manuals i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, inlou l'enderroc de
la solera. Transport a l'abocador inclòs cànon. Gestió de tots els
aprarllatges interiors. (P - 118)

23,40 218,000 5.101,20

3 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador inclòs
cànon. (P - 11)

5,86 26,000 152,36

4 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de qualsevol tipus d'obra inclòs
formigó armat de 15 a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i
mecànics i amb martell trencador manual i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de valles i
portes. Transport a l'abocador inclòs el cànon. (P - 200)

10,32 76,500 789,48

5 F21R12F0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 20 m d'alçària, amb
arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 15)

717,76 4,000 2.871,04

6 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 4 a 20 m d'alçària, amb arrancada
d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) (P - 14)

80,72 30,000 2.421,60

7 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 10)

12,86 10,000 128,60

8 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 53) 2,32 200,000 464,00

9 F9Z1UAAA PA Partida alçada a justificar de treballs diversos (P - 54) 17.000,00 6,000 102.000,00

10 G2192C04 m Demolició de vorada i rigola de formigó col.locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió.
Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 120)

2,50 835,000 2.087,50

TOTAL Sots capítol 01.01.01 130.279,33

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Sots capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre
camió i transport a l'abocador o planta de compostatge. Inclou canon
(P - 16)

0,80 7.859,086 6.287,27

2 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics i ajudes manuals (P - 17)

3,18 5.200,000 16.536,00

3 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 6.240,000 16.598,40

4 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon (P - 27)

5,15 8.464,200 43.590,63

5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat o tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25

4,03 359,000 1.446,77

EUR
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i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 20)

6 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 22) 0,94 11.836,500 11.126,31

7 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans
manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondaria inferior a
2,5 m (P - 202)

139,54 55,000 7.674,70

8 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %,
terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora.
Acondicionament de terreny per realització de rases per a serveis.
Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció
de la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de
residus inclosa. (P - 121)

1,95 2.950,000 5.752,50

TOTAL Sots capítol 01.01.02 109.012,58

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Sots capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor (P - 29)

6,89 212,402 1.463,45

2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 26)

15,66 53,700 840,94

3 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 28)

5,68 53,700 305,02

TOTAL Sots capítol 01.01.03 2.609,41

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Sots capítol 01 BASES

1 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del
PM (P - 37)

19,22 4.027,546 77.409,43

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 38)

58,82 845,044 49.705,49

3 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 39)

73,65 7,946 585,22

TOTAL Sots capítol 01.02.01 127.700,14

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Sots capítol 02 PAVIMENTS

1 F9E1311N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i

28,24 599,400 16.927,06

EUR
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beurada de ciment pòrtland (P - 45)

2 F965A9DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T3 de 22x20 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 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 41)

21,70 275,000 5.967,50

3 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300
tones (P - 48)

50,85 683,524 34.757,20

4 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300
tones (P - 50)

49,82 683,524 34.053,17

5 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 42)

9,97 383,010 3.818,61

6 F975GAUB m Rigola de 40 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de
secció corba, de 40x50 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou base
de formigó. (P - 43)

19,89 2.383,990 47.417,56

7 F985170G m Gual per a pas de vianants de peces de formigó, monocapa, 40x60
cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler
calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. Inclou peces arrodonides
del lateral. (P - 44)

39,79 24,000 954,96

8 F9G12442 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat. Inclou tall amb serra per a
junta de dilatació. (P - 47)

68,63 795,103 54.567,92

9 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
D-12 o S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Preu per a baix
rendiment per a l'execució de poc volum d'aglomerat menys de 300
tones. (P - 49)

51,70 175,527 9.074,75

10 G9E1S00P m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta (P - 142)

29,92 168,000 5.026,56

11 F9611821 u Replanteig, formació i pavimentació de gual recte o en cantonada per
a pas de vianants o vehicles, in situ, amb les mesures adients pel tipus
de vorera. Inclòs adaptació de la vorada i muntatge i desmuntatge
d'encofrats. (P - 40)

68,50 1,000 68,50

12 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1.5 kg/m2 (P - 51)

0,50 7.120,040 3.560,02

13 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 52)

0,35 7.100,150 2.485,05

14 F9E23111 m Remat de panot a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la
façana i la reposició de la façana al seu estat original.
(P - 46)

2,71 233,000 631,43

TOTAL Sots capítol 01.02.02 219.310,29

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Sots capítol 03 ESCALES

1 ESCALES m2 Formació d'escales de formigó armat. Encofrat amb taulers de fusta,
excavació de fonaments amb mitjans manuals o mecànics en tot tipus
de terreny inclòs roca, i formigonat de les escales amb camió bomba.

164,37 138,950 22.839,21

EUR
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Acabat de la superficie respatllat i a l'acid. Riostres laterals. Tot inclòs.
(P - 7)

2 FB131CA0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de
separació, de ±80 < 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques (P - 56)

120,87 49,490 5.981,86

TOTAL Sots capítol 01.02.03 28.821,07

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 01 CLAVEGUERAM I DRENATGE

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

5,57 7.426,530 41.365,77

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,50 2.275,776 3.413,66

3 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 23)

8,61 5.900,950 50.807,18

4 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 134)

30,57 1.222,180 37.362,04

5 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 3.307,408 8.797,71

6 FFB1R959 m Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de
fosa. Reixa interceptora de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm,
model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito D-400 o similar, i
canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa
comercial, de classe D-400.Col·locada sobre base de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del material a
peu d'obra i totalment col·locada (P - 90)

112,63 44,500 5.012,04

7 FD5KNF09 m Subministrament i col.locació de canal per a interceptor model CANAL
500 de Fundició Dúctil Benito o similar de formigó prefabricat de mides
exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa 0,1-99R, amb marcd'acer de
reforç. Tot inclòs i completament instal.lat. (P - 60)

131,58 44,500 5.855,31

8 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 58)

107,60 129,000 13.880,40

9 2DB184B4 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, amb reductor, de 5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb
mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix
11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa dúctil quadrada amb marc aparent de
diàmetre 70 cm col.loca i fixat amb formigó armat i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm (P - 1)

1.180,31 69,000 81.441,39

10 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 61)

64,71 129,000 8.347,59

11 GD7FH375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 158)

60,80 16,000 972,80

12 FD7F9575 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 62)

12,50 462,840 5.785,50

13 GD7FE375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 157)

33,89 112,000 3.795,68

EUR
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14 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 156)

20,15 1.479,480 29.811,52

15 GD7F6333 m Demolició de paviment, realització de cales per a la Introducció de
canonada de 400 mm de diàmetre per l'interior de col·lector
existent.Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat a l'interior del
col·lector existent. Construcció de dos pouets. (P - 155)

83,29 40,000 3.331,60

16 GD7F4333 u Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa
de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Pas per davall
del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb màquina i/o manual
(P - 154)

91,31 23,000 2.100,13

17 GD7F43334 u Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa
de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Realització de
passamurs a mur de formigó armat per una connexió de tub de 200
mm. (P - 159)

157,10 23,000 3.613,30

18 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès
de formgió (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs. (P - 89)

11,30 19,000 214,70

19 GD7F43377 U Unitat de connexió de baixant d'aigües pluvials de façana i connexió a
la claveguera. Construcció de colzes, empotrat a la paret, col·locació
de tub de diàmetre 200 i formigonat i connectat al fons de la rasa. (P -
160)

248,76 14,000 3.482,64

20 F21E0I11 u Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou de registre . Inclòs
càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat de runa. Inclòs
totes les feines adients. (P - 12)

128,92 2,000 257,84

21 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de
diàmetre nominal, unio elastica amb anell de goma, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió amb col.lector de la
xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport
de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (P - 88)

167,60 212,000 35.531,20

22 E04120 Ut Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram
D.800-1000 format per a base de formigó armat HA-20 i enmacat de
pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres
de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i
formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs, completament acabat. (P - 2)

594,71 2,000 1.189,42

23 GD7F0101 ut Drenatge zona verda via augusta -adriano. Inclou pou de drenatge
amb graves. Dimensions 2 x2x2 m, geotextil al voltant de tot el volum.
Aportació i estesa de grava, inclou excavació manual o amb màquina
petita i transport del material sobrant a l'abocador (P - 153)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Sots capítol 01.03.01 347.869,42

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 02 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

1 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter (P - 168)

62,82 32,000 2.010,24

2 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en
vertical formigonat (P - 167)

24,81 53,000 1.314,93

3 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat (P - 122) 26,87 56,000 1.504,72

4 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora (P - 123) 0,23 2.100,000 483,00

5 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant (P - 124) 97,27 5,000 486,35

6 G2220003 ut Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals (P - 125) 106,36 53,000 5.637,08

7 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies (P - 126) 98,19 45,000 4.418,55

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ EL TELÈGRAF 2019

PRESSUPOST Data: 13/05/19 Pàg.: 6

8 G2220005 ml Excavació de rasa en terra en zona urbana, de 0,40x0,70, inclou
subministre i estesa d'arena i reblert (P - 127)

23,12 34,000 786,08

9 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de
paviment, reblet i reposició de paviment (P - 128)

97,08 4,000 388,32

10 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, inclou ajuda de
manobre (P - 129)

268,74 10,000 2.687,40

11 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb
l'esplanada executada de 0,40x0,30, inclou subministre i estesa
d'arena (P - 130)

9,46 2.100,000 19.866,00

12 G2220009 m2 Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclou transport
residu i taxes (P - 131)

4,20 96,000 403,20

13 G2220010 ut Obertura de cata de 0,80x0,80 En zona pavimentada amb mitjans
manuals, inclou reposició de paviment (P - 132)

330,76 2,000 661,52

14 G2220011 ut Partida unitària de l'obra civil necessaria de connexió d'escomesa a les
parcel·les existents fins a l'interior. Inclou repicat de parets encastar
tubs, refer casetes de comptadors,  etc... (P - 133)

250,00 57,000 14.250,00

TOTAL Sots capítol 01.03.02 54.897,39

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 03 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

5,57 2.021,500 11.259,76

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,50 2.011,000 3.016,50

3 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 23)

8,61 1.619,300 13.942,17

4 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 24)

21,25 402,200 8.546,75

5 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 482,640 1.283,82

6 FG31BB96 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 3x240 mm2+150 AL mm2, col.locat en tub formigonat o estes
en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors.Inclou plaques de protecció
de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat
(P - 97)

18,91 4.418,000 83.544,38

7 FG1N321F u Prefabricat de formigó per a caixa esquema 12 1850x800x345 (P - 93) 416,52 23,000 9.579,96

8 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada
superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou
la instal´´lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de
distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.
(P - 92)

241,54 74,000 17.873,96

9 FG112501 u Obra civil necessària per a l'empotrament de la Caixa General de
Protecció a la paret de la vivenda. Inclou demolició, realització de
regates per a l'arribada dels cables soterrats, sortida dels cables aeris
o soterrats, i reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial.
Inclou aportació dels materials necessàris per a la reconstrucció de la
façana. Inclou marc i porta metàl·lica per a la protecció de la caixa de
companyia. Inclou col·locació de postecillo a l'interior de la parcel·la
correctament formigonat i instal·lació dels cables des de la caixa
general de protecció fins al comptador. Inclou desmuntatge de la
instal·lació existent. (P - 91)

758,71 74,000 56.144,54
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10 FGKWU516 u Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb
terminals (P - 106)

21,61 160,000 3.457,60

11 FGH22000 ut Partida alçada d'abonament integre de pagament de les taxes a
FECSA ENDESA segons pressupost d'electrificació dels sector (P -
100)

48.000,00 0,000 0,00

12 SEL4U010 m Desmuntatge de línia existent i nova estesa de linia provisional aeria
de tensio baixa formada per cable trenat de seccio igual o inferior a 50
mm2. Inlcou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a
l'abocador. (P - 207)

3,01 1.100,000 3.311,00

13 SEL4U011 m Desmuntatge de linia aeria elèctrica de tensio baixa formada per cable
trenat de seccio igual o inferior a 50 mm2 o bé linia aèria telefònica i
transport a l'abocador o magatzem. (P - 208)

1,01 5.117,000 5.168,17

14 F21QU030 u Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçaria, inclos
base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans
manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 13)

57,92 63,000 3.648,96

15 SEF3U090 u Desplaçament i/o subministarment de pal de fusta de 9 m de llargaria,
inclosa el desmuntatge, l'excavacio, l'hissat, el ataconat i
anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el
desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament
d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador. (P
- 204)

302,22 63,000 19.039,86

16 SE31C303 m Desplaçament amb subministrament i col·locacio d'un circuit format
per conductor de coure de designacio UNE RV 0,6/1 kV, de 3,5x50
mm2 de seccio, inclosa la seva estesa entibada i engrapat a suports.
Inclou desconnexions i connexions de les escomeses a les parcel·les
(P - 203)

16,82 2.117,000 35.607,94

17 XPJEU200 pa Partida alçada a justificar per projectes, dictament, tramitació, tases,
legalització i altres. Marcar mesurar i confeccionar planol de la liniea
subterrania de bt superior a 15 mts, segons normativa d'endesa i
entregar-lo a la companyia. Elaboració i entrega de informe de
creuaments i paral·lelismes de la linea de bt segons rormativa
d'endesa (P - 0)

4.210,00 0,500 2.105,00

18 XPJEU201 pa Permisos  (P - 209) 2.500,00 1,000 2.500,00

19 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de
recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 67)

29,14 30,000 874,20

20 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 74)

43,47 6,000 260,82

21 FDG54478 m Canalització amb cinc tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 80x40 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 75)

66,45 8,000 531,60

22 JGVD9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT. Megat
de cables subterranis de baixa tensió amb el seu informe
corresponent. (P - 198)

95,04 70,000 6.652,80

23 FGKWU000 pa adequació d'una escomesa existent a la nova xarxa subterrania (P -
105)

1.000,00 2,000 2.000,00

TOTAL Sots capítol 01.03.03 290.349,79

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 04 ELECTRICITAT. MITJA TENSIÓ

1 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió.
Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 9)

11,58 120,000 1.389,60
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2 F9E1311N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland (P - 45)

28,24 120,000 3.388,80

3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 38)

58,82 18,000 1.058,76

4 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

5,57 866,400 4.825,85

5 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,50 622,000 933,00

6 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 23)

8,61 697,000 6.001,17

7 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 24)

21,25 169,400 3.599,75

8 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 113,280 301,32

9 E06016 Ut Subministre i instal.lació del trafo 630 KVA i del aparellatge interior
d'estacio transformadora prefabricada aeria o soterrada, per a un
Trafo, de 630 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (3 cel.la de linia i 1 de
protecció) motoritzat + UCI, preparat per telemando, inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit
del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
accesoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.), quadre de
BT, citcuit d'enllumenat i sistema de protecció del trafo. D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora. Subministre i
col·locació de fussibles de cuchilla de tamany 2 de 315A 33 unitats,
medició de pas i contacte , terres i neutre i posterior informe.Tot inclòs
completament acabat i connexionat per la seva posada en
funcionament. Segons annex d'assessorament de les compnanyies.
Inclou les cel·les Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus
modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre
en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de
posada a terra, col·locada (P - 3)

27.590,69 2,000 55.181,38

10 FGJ16112 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre
de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de
36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1
transformador de 1000 kVA de potència màxima. Inclou l'assentament
de la caseta prefabricada, amb l'exavació, llosa de formigó i llosa
d'arena per assentar un edifici prefabricat de formigó, circuits de terra i
neutres per a CT inclou les piquetes i el cable de 50 CU enterrat en
rasa. Inclou també vorera perimetral de formigó d'un metre d'ample. (P
- 102)

9.128,17 2,000 18.256,34

11 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una
banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa
aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 103)

408,69 2,000 817,38

12 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240
mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1
18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada o muntada en tubular formigonat. Inclou subministrament i
col·locació d'un conjunt de 15 terminacions enchufables amb T per

35,69 1.480,000 52.821,20
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cable de 240 mm2 Al 18/30kv.
Inclou megat de cables subterranis de mitja tensió amb el seu informe
corresponent.
(P - 104)

13 FGH22600 u Projecte visat de legalització de les instal·lacions de Mitja Tensió,.
Inclou megat d'un circuit de calbes de mitja tensió amb el seu informe
corresponent, marcar , mesurar i confeccionar planol de la linia
subterrania segons normativa d'ENdesa i entregar-lo a la companyia.
Informe de creuaments i paral·lelismes del cable subterrani segons
normativa endesa. (P - 101)

3.120,00 1,000 3.120,00

14 GGF176M1 u Torre metàl·lica de gel·losia per a línia de mitja tensió. Segons
especificacions companyia elèctrica. (P - 166)

1.063,95 1,000 1.063,95

15 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 74)

43,47 180,000 7.824,60

TOTAL Sots capítol 01.03.04 160.583,10

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 05 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

5,57 341,364 1.901,40

2 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 23)

8,61 227,576 1.959,43

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,50 568,940 853,41

4 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 113,787 302,67

5 FDK256F3 u 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 (P - 79)

53,47 15,000 802,05

6 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
82)

27,57 15,000 413,55

7 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació
UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub
soterrat          (P - 95)

5,76 1.300,000 7.488,00

8 FG3140PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació
UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub
soterrat          (P - 96)

10,47 200,000 2.094,00

9 FG3130PC m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, bipolar de
2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat          (P - 94)

4,62 1.178,000 5.442,36

10 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, inclòs part proporcional d'accesoris i muntat soterrat (P -
98)

5,70 1.422,350 8.107,40

11 FGD1222E u Subministrament i col.locació de 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 inclòs elements
especials de muntatge i connexió (P - 99)

20,44 2,000 40,88

12 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada
superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou
la instal´´lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de
distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.

241,54 1,000 241,54
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(P - 92)

13 GF31PES1 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctirca, caixa
general de protecció, armaris amb l'equip de comptadors,
transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe
tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària.
(P - 163)

2.025,41 1,000 2.025,41

14 XPJEU200 pa Partida alçada a justificar per projectes, dictament, tramitació, tases,
legalització i altres. Marcar mesurar i confeccionar planol de la liniea
subterrania de bt superior a 15 mts, segons normativa d'endesa i
entregar-lo a la companyia. Elaboració i entrega de informe de
creuaments i paral·lelismes de la linea de bt segons rormativa
d'endesa (P - 0)

4.210,00 0,500 2.105,00

15 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 81)

99,50 5,000 497,50

16 FHM11H69 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Inlcou els perns
i el formigó del fonament. (P - 108)

379,69 75,000 28.476,75

17 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Els perns estan
inclossos a la partida (P - 109)

364,28 7,000 2.549,96

18 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Inlcou els perns
i el formigó del fonament. (P - 107)

259,69 2,000 519,38

19 FDG30169 m Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90
mm de diàmetre amb dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i
muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 66)

3,84 1.291,930 4.961,01

20 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90
mm de diàmetre amb dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i
muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 65)

6,40 192,000 1.228,80

21 FDG30167 m Formació de canalització per a 3 tubs de polietilè de doble capa de 90
mm de diàmetre amb dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i
muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 64)

8,95 50,000 447,50

22 FDG30166 m Formació de canalització per a 4 tubs de polietilè de doble capa de 90
mm de diàmetre amb dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i
muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 63)

11,95 5,000 59,75

23 GG1M2015 u Subministrament i col·locació de quadre de comandament per
enllumenat; format per armari CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb
diferencials rearmables, inclou protector contra sobretensions, equip
SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acoblador de fases i el filtre
PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional
d'elements auxiliars.Totalment finalitzat, segons plànols (P - 164)

8.982,93 1,000 8.982,93

24 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 165)

42,45 74,000 3.141,30

25 FDK2A6F3 u 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 (P - 80)

82,16 6,000 492,96

26 FDKZHJB11 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Porta l'inscripció a la tapa
ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 84)

85,70 6,000 514,20

27 FHN63AC6 u Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució
simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 53 W de potència total,flux
lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil

384,30 7,000 2.690,10
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>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66,
IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport (P - 112)

28 FHN635A4 u Llum VMAX L043.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica,
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS
i un dispositiu d'alimentació de 37 W de potència total,flux lluminós de
6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport (P - 110)

315,90 75,000 23.692,50

29 FHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux
lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 111)

349,20 2,000 698,40

TOTAL Sots capítol 01.03.05 112.730,14
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 06 TELECOMUNICACIONS

1 FDG3VM25 m Excavació de rasa de 100 cm de fons per 48 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,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø63 mm, 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de
diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de
resistència. 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. Inclòs
certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a
realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització. (P - 73)

48,34 260,400 12.587,74

2 FDG3CM11 m Excavació de rasa de 120cm de fons per 48 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,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4-6
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un
dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de
conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en
general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 68)

53,79 71,000 3.819,09

3 FDG3VM19 m Excavació de rasa de 110 cm de fons per 48 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,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4
conductes de PVC de Ø63 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un
dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de
conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en
general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 71)

46,13 11,500 530,50
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4 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 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,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un
dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de
conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en
general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 70)

36,02 2.485,100 89.513,30

5 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 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,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un
dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. 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. Inclòs certificat de mandrilat de
conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en
general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 72)

40,85 519,500 21.221,58

6 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita
existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 201)

120,20 2,000 240,40

7 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del
tipus M model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de
fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o
empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou
excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment
acabat. (P - 87)

77,38 76,000 5.880,88

8 FDPERI0H u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del
tipus H model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de
fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i
excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment
acabat. (P - 85)

368,88 19,000 7.008,72

9 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del
tipus D model de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil
EN-124 classe D-400Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (P - 86)

488,66 3,000 1.465,98

10 FD5J6F0S u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó de
40x40 cm interiors, amb tres finestres Ø 23 cm i 48x48x45 cm
exteriors, de la casa comercial Leripresa o similar. Col·locat sobre
solera de formigó en massa de 15 N/mm2 de resistència característica
i 15 cm de gruix, inclou tapa de fosa dúctil tipus Hidràulica C-250 TH44
de Fundición Dúctil Benito o similar. De dimensions del marc 515x515
mm, i pas lliure 400x400 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs subministrament del
material a peu d'obra, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general i part porporcional de mitjans auxiliars. Inclou excavació i
reblert perimetral posterior. (P - 59)

90,67 36,000 3.264,12

11 FDGT06PS u Obra civil necessària per a la reacització de passamurs de diàmetre 63
mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. Subministrament i
col·locació de postecillo de telefònica a l'interior de la parcel·la (P - 78)

171,58 43,000 7.377,94
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12 FDGT06PÑ u Obra civil necessària per a la reacització de passamurs de diàmetre 63
mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions.  (P - 76)

132,94 14,000 1.861,16

13 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in
situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou
excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs,
completament acabat (P - 77)

219,22 2,000 438,44

14 GDL5U020 u Armari d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, de 1500 parells
1000X750X300 mm de dimensions aproximades, col·locat (P - 161)

742,84 1,000 742,84

15 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a
urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades,
col·locat (P - 162)

234,81 1,000 234,81

16 SEF3U090 u Desplaçament i/o subministarment de pal de fusta de 9 m de llargaria,
inclosa el desmuntatge, l'excavacio, l'hissat, el ataconat i
anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el
desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament
d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador. (P
- 204)

302,22 32,000 9.671,04

17 SEL4U010 m Desmuntatge de línia existent i nova estesa de linia provisional aeria
de tensio baixa formada per cable trenat de seccio igual o inferior a 50
mm2. Inlcou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a
l'abocador. (P - 207)

3,01 1.286,000 3.870,86

18 SEL4U011 m Desmuntatge de linia aeria elèctrica de tensio baixa formada per cable
trenat de seccio igual o inferior a 50 mm2 o bé linia aèria telefònica i
transport a l'abocador o magatzem. (P - 208)

1,01 4.600,000 4.646,00

19 F21QU030 u Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçaria, inclos
base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans
manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 13)

57,92 50,000 2.896,00

TOTAL Sots capítol 01.03.06 177.271,40
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 07 GAS NATURAL

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

5,57 502,000 2.796,14

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,50 502,000 753,00

3 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 23)

8,61 351,400 3.025,55

4 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 134)

30,57 100,400 3.069,23

5 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de
recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 67)

29,14 28,000 815,92

6 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 150,600 400,60

7 FDG3U170 m Subministrament i col.locació de banda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic   (P - 69)

0,13 1.233,000 160,29

8 FDK256F3 u 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 (P - 79)

53,47 3,000 160,41

9 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
82)

27,57 3,000 82,71
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10 FDKZ3333 pa Partida alçada d'abonament integre per a la companyia de Gas Natural
segons el pressupost d'Abril de 2018-. (P - 83)

125.295,00 0,000 0,00

TOTAL Sots capítol 01.03.07 11.263,85
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Capítol 04 ESTRUCTURES

Sots capítol 01 MURS DE CONTENCIÓ

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

5,57 1.441,230 8.027,65

2 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)

2,66 1.271,076 3.381,06

3 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a trasdosat del mur de contenció amb
material seleccionat d'aportació TOT-U ARTIFICIAL , en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 19)

4,15 1.903,600 7.899,94

4 G32516H2 m3 Formigó per a murs de contenció (fonament i alçat) HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba (P - 135)

73,88 214,410 15.840,61

5 F32B300Q kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 6 m (P -
30)

1,09 10.257,350 11.180,51

6 F32D3226 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl.lic
de 100x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 31)

34,57 346,000 11.961,22

7 F3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col.locats amb pala carregadora (P - 32)

41,18 1.112,500 45.812,75

8 GD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 152)

17,36 566,000 9.825,76

9 G7B11E0L m2 Subministrament i col·locació de làmina geotextil no teixit, tipus
FPP-150gr/m2. Inclòs retalls i cavalcaments. Totalment col·locada. (P
- 140)

1,99 700,000 1.393,00

10 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col.locat a
l'interior (P - 141)

43,28 94,000 4.068,32

11 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de
diàmetre nominal, unio elastica amb anell de goma, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió amb col.lector de la
xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport
de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (P - 88)

167,60 10,000 1.676,00

TOTAL Sots capítol 01.04.01 121.066,82

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 05 ADAPTACIÓ PARCEL·LES I TANCAMENTS

Sots capítol 01 TANCAMENTS

1 G6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó (P - 139)

57,96 20,000 1.159,20

2 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub
de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de

536,25 2,000 1.072,50
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planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom (P -
138)

3 G6A18000 pa Partida alçada d'adaptació d'entrada a nova rasant del carrer. Inclou
descollar la porta metàl·lica, elevació de pilars amb el mateix material
que l'existent, demolició de paviment i reconstrucció i tornar a collar la
porta. (P - 136)

700,02 15,000 10.500,30

4 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, de fusta i
acer entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat
(P - 144)

36,10 259,000 9.349,90

5 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible Mixte de fusta i d'acer galvanitzat de secció
de circular amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 143)

23,60 466,480 11.008,93

6 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible de fusta i acer (P - 145) 333,52 16,000 5.336,32

7 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8
m sobre daus de formigó (P - 137)

45,07 35,000 1.577,45

8 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 4)

60,00 8,750 525,00

9 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 5)

0,95 437,500 415,63

10 F6A19000 M2 Paret de tancament MIXTA. Formada per una paret de 50 cm de bloc
de morter gris amb una cara vista i una reixa de simple torsió de 1,5 m
d'alçada. Total dos metres l'alçada. Inclou execució del fonament de la
tanca amb formigó armat. (P - 34)

38,76 35,000 1.356,60

11 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador
inclou taxes i manteniment de l'abocador. (P - 8)

3,06 20,000 61,20

12 F6A19T60 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb
malla emmarcada , marc format per tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix , fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat , col·locat sobre daus de formigó (P - 36)

48,45 15,000 726,75

13 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 35)

17,21 542,000 9.327,82

14 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb
reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou canon. (P -
119)

21,10 10,000 211,00

15 FB122AEE m Enderroc i reposició de Barana d'acer galvanitzat, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 55)

149,99 10,000 1.499,90

16 F6A18K84 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de
pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa
d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i
clau i pom, acabat pintat, col·locada (P - 33)

517,17 1,000 517,17

17 E612653K m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, acabat llis
o rugòs, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2. Inclou rebliment dels murs amb formigó i acer. Inclou
aplacat de pedra per fer el mateix acabat que les tanques existents.
Inclou pilar cada 4 metres. Peces de coronament igual a les existents.
(P - 6)

61,22 35,000 2.142,70
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TOTAL Sots capítol 01.05.01 56.788,37

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 06 SEGURETAT I  QUALITAT

Sots capítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 SEGURETAT u Partida de seguretat i salut segons annex de l'Estudi de seguretat i
salut de l'obra (P - 206)

19.564,63 1,000 19.564,63

2 SEGURETAD pa Partida alçada de talls de carrers, i manteniment en condicions
acceptables dels carrers de la urbanització per permetre el pas dels
veïns, adequació d'accessos, etc. També inclou regada dels carrers en
època de calor per evitar la pols. (P - 205)

8.000,00 1,000 8.000,00

TOTAL Sots capítol 01.06.01 27.564,63

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 06 SEGURETAT I  QUALITAT

Sots capítol 02 CONTROL DE QUALITAT

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
175)

99,21 2,000 198,42

2 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma
UNE-EN 1597-1 (P - 180)

114,20 2,000 228,40

3 J0B06J0L u Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma
UNE-EN 876 (P - 181)

125,24 2,000 250,48

4 J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb
patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat (P
- 182)

114,53 2,000 229,06

5 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 184)

127,08 2,000 254,16

6 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó,
segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 186)

110,81 2,000 221,62

7 J9C12F46 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a us interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 187)

114,57 2,000 229,14

8 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168 (P - 192)

56,00 2,000 112,00

9 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P
- 191)

104,94 5,000 524,70

10 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165 (P - 190)

30,12 3,000 90,36

11 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 193)

235,68 3,000 707,04

12 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164 (P - 189)

34,53 3,000 103,59

13 J9H12100 u Redacció de projecte as-built amb el recull d'assaigs de control de
qualitat, fotografies de l'execució de l'obra, traçat de les noves
conduccions, topogràfic amb la ubicació de totes les arquetes, pous i
embornals etc, legalitzacions de les intal·lacions. (P - 188)

1.781,00 1,000 1.781,00
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14 J03D1200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons
normes UNE (P - 169)

306,75 5,000 1.533,75

15 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 170)

50,00 15,000 750,00

16 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 171)

93,73 5,000 468,65

17 J03DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302 (P - 172)

36,55 25,000 913,75

18 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 173)

137,52 8,000 1.100,16

19 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 183)

82,14 8,000 657,12

20 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 185)

115,43 8,000 923,44

21 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 10 (P - 194)

20,88 5,000 104,40

22 XPS90606 pa Reconeixement de l'estat final de les obres, mitjançant circuit tancat de
televisió. Filmació clavegueres. (P - 0)

1.648,00 2,000 3.296,00

23 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma NLT 335 (P - 195)

20,63 5,000 103,15

24 JA11SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció
segons norma UNE-EN 10218-1 (P - 196)

31,45 3,000 94,35

25 JFV1110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de
Sanejament de Poblacions (P - 197)

595,44 1,000 595,44

26 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries
segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de
totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa (P - 199)

528,40 1,000 528,40

27 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un
caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1 (P - 176)

307,84 3,000 923,52

28 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 177)

66,22 8,000 529,76

29 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 174)

41,56 12,000 498,72

30 J071560C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 178)

83,57 15,000 1.253,55

31 J07156000 u Jornada de geòleg per reconeixement de terreny  (P - 179) 290,00 5,000 1.450,00

TOTAL Sots capítol 01.06.02 20.654,13

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 07 SENYALITACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Sots capítol 01 SENYALITZACIÓ

1 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
146)

0,98 790,000 774,20

2 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 148)

2,77 40,000 110,80
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3 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm
0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 147)

1,69 18,000 30,42

4 GBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 149)

1,75 27,000 47,25

5 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 150)

6,94 174,100 1.208,25

6 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular
o rectangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 151)

27,21 23,000 625,83

7 FBBZ1210 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat
a terra clavat (P - 57)

16,39 57,500 942,43

TOTAL Sots capítol 01.07.01 3.739,18

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ

Capítol 07 SENYALITACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Sots capítol 02 MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 115)

95,47 7,000 668,29

2 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó (P - 113)

454,55 1,000 454,55

3 FQ13N022 u Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat
polit i hidrofugat, de 400 cm de llargària, suports amb perfils d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 114)

1.428,74 1,000 1.428,74

4 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110
cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó
(P - 117)

848,71 1,000 848,71

5 FQ31V300 u Subministre i col·locació de pilona cilindrica d'un metre l'alçada. Inclou
fonament. (P - 116)

30,00 98,000 2.940,00

TOTAL Sots capítol 01.07.02 6.340,29
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/05/19 Pàg.: 1

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

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 241.901,32

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 375.831,50

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 1.154.965,09

Capítol 01.04  ESTRUCTURES 121.066,82

Capítol 01.05  ADAPTACIÓ PARCEL·LES I TANCAMENTS 56.788,37

Capítol 01.06  SEGURETAT I  QUALITAT 48.218,76

Capítol 01.07  SENYALITACIÓ I MOBILIARI URBÀ 10.079,47

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ 2.008.851,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.008.851,33

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

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

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ 2.008.851,33

2.008.851,33

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.008.851,33

13 % Despesses Generals SOBRE 2.008.851,33.............................................................. 261.150,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.008.851,33..................................................................... 120.531,08

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.390.533,08

21 % IVA SOBRE 2.390.533,08.......................................................................................... 502.011,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.892.545,03

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos milions vuit-cents noranta-dos mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb tres cèntims

Joan Santacana i Espasa
Enginyer de Camins,canals i ports 33517
Enginyer tècnic d´obres Públiques
Col·legiat núm 13.121

Maig 2019


