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1. AMIDAMENTS 

  



1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de
replanteig i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 363,000

1.2 M Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 3.606,510

1.3 M Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 3.606,510

1.4 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic,
sense incloure la demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 24.298,750

1.5 M² Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, sense incloure la demolició de la
base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició manual del paviment. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 9.221,020

1.6 U Talat d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra i camió amb cistella. Inclús
extracció de soca i arrels amb posterior reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia
excavació, trossejat de branques, tronc i arrels, retirada de restes i deixalles, i càrrega a camió,
sense incloure transport a abocador autoritzat.
Inclou: Tall de les branques i el tronc. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les
branques i les arrels. Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. Retirada de
restes i deixalles. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 200,000
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1.7 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm.
Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m²  ......: 14.251,000

1.8 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada,
descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 22.261,735

1.9 U Demolició completa, combinada part element a element i part mitjançant pala giratòria sobre
cadenes amb cisalla i compressor pneumàtic d'edifici de 1472 m² de superfície total, aïllat,
compost per 3 plantes sobre rasant amb una altura edificada de 5 m. L'edifici presenta una
estructura de fàbrica i el seu estat de conservació es deficient, a la vista dels estudis previs
realitzats. Inclús retirada de runes a abocador autoritzat i neteja final. Sense incloure cànon
d'abocament per lliurament de residus a gestor autoritzat.
Inclou: Demolició combinada de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui necessari.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja final del solar. Retirada de runa i
càrrega sobre camió, prèvia classificació d'aquesta. Transport de deixalles a una deixelleria
autoritzada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.10 M³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell pneumàtic i equip de oxitall, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

Total m³  ......: 1.238,850

Pressupost parcial nº 1 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
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2.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 30 cm. Inclús transport de la maquinària,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador
autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m²  ......: 21.521,000

2.2 M³ Desmunt en terreny de trànsit compacte, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb
mitjans mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Carga
mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 18.975,000

2.3 M³ Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en
l'art. 330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant. Fins i tot aportació de material seleccionat, càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de
suport. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació per tongades. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Total m³  ......: 1.425,000

2.4 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada.
Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 2 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
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Total m³  ......: 40.496,000

2.5 M³ Estesa de terres amb material seleccionat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Total m³  ......: 15.750,000

Pressupost parcial nº 2 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
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3.1 M Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament,
amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 7.361,020

3.2 M Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de formigó
bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada,
sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 7.361,020

3.3 M² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del
formigó mitjançant regla vibrant i formació de juntes de construção; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera, i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les
rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de
construcció i de junts de dilatació. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 16.136,750

3.4 M² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/12/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del
formigó mitjançant regla vibrant i formació de juntes de construção; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera, i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les
rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de
construcció i de junts de dilatació. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 7.368,020

Pressupost parcial nº 3 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
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3.5 M² Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes bicapa de
formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular,
200x100x80 mm, acabat superficial llis, color gris, aparellat a espiga, sobre una capa de sorra de
0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el
paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm,
deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra
natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per
base flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor
Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada formada pel
terreny natural adequadament compactat fins arribar a una capacitat portant mínima definida pel
seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a realitzar per ajustar-los als cantells
del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el paviment,
acabaments i peces especials.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la
base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellament de la capa
de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 7.368,020

3.6 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, mitjançant el conjunt de quatre peces
prefabricades de formigó de 80x80 cm i 60 cm de diàmetre interior, gris, recolzament del conjunt
sobre una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base ferm
existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'excavació, Inclús p/p d'excavació i rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 215,000

3.7 M² Condicionament amb mitjans mecànics de paviment terrenc existent mitjançant el recrescut amb
una capa uniforme de sorra calcària de 10 cm d'espessor. Inclús tapat de sots i piconat
individual, rasanteig, estès, humectació, compactat i neteja
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 23.504,770

3.8 M² Panot hidraulic de 20x20x8

Total m²  ......: 16.136,750

Pressupost parcial nº 3 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
Nº Ud Descripció Amidament
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4.1 M² Formació de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm
de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de
la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació
de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 18.526,560

4.2 M² Formació de paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent AC22 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 22 mm
de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de
la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació
de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la
capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja
bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 18.526,560

4.3 M³ Formació de base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 100% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat
seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les
propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m³  ......: 3.705,312

4.4 M³ Excavació en pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 1.534,200

4.5 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 916,500

Pressupost parcial nº 4 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
Nº Ud Descripció Amidament
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4.6 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m³  ......: 6.352,000

4.7 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 1.503,000

4.8 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 800
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m  ......: 124,300

4.9 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 48,000

4.10 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 48,000

4.11 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 1000
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Pressupost parcial nº 4 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
Nº Ud Descripció Amidament
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Total m  ......: 135,600

4.12 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 48,000

4.13 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 48,000

4.14 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 1200
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m  ......: 229,350

4.15 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 64,000

4.16 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 64,000

4.17 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m  ......: 158,300

4.18 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 48,000

4.19 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 48,000

Pressupost parcial nº 4 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
Nº Ud Descripció Amidament
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4.20 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular
i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 173,000

4.21 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 36,000

4.22 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 36,000

4.23 U Formació de pou de registre de formigó en massa "in situ", de 1,00 m de diàmetre interior i 3 m
d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
cos i con asimètric del pou, de 20 cm d'espessor, de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb,
conformats mitjançant encofrats metàl·lics amortitzables en 20 usos, amb tancament de tapa
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclús preparació del fons de l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el pou i
segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat superior, rebut de marc, ajustament entre tapa
i marc i enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic per a formació del cos i del con asimètric del pou.
Abocament i compactació del formigó en formació de pou. Retirada de l'encofrat. Formació del
canal en el fons del pou. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 38,000

4.24 H Oficial 1ª calefactor.

Total h  ......: 48,000

4.25 H Ajudant calefactor.

Total h  ......: 48,000

4.26 M³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 2.789,000

Pressupost parcial nº 4 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
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4.27 M Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat
públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 1.154,000

4.28 M Subministrament i instal·lació de cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per
4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 25 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 1.154,000

4.29 U Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per
caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP 66, color gris
RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor
diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control.
Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.30 U Subministrament i instal·lació de fanal, model Rama "SANTA & COLE", de 6200 mm d'altura,
compost per columna cilíndrica d'acer galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1 lluminària
rectangular de poliamida, de 1163x200x98 mm, color gris, amb òptica d'alt rendiment d'alumini
anoditzat i tancament de vidre trempat, per a làmpada de vapor de sodi a alta pressió HST-MF de
150 W, classe de protecció I, grau de protecció IP 66. Inclús dau de fonamentació realitzat amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, làmpada, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntada,
connexionada i comprovada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la
làmpada i accessoris. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 39,000

4.31 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 86,550

Pressupost parcial nº 4 Conceptes no utilitzats en cap descomposició
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4.32 M³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins
la obra, a una distància menor de 0,5 km, considerant anada, descàrrega i tornada. Sense
incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 103,860

4.33 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m³  ......: 86,550

4.34 M Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització
entubada sota vorera formada per 4 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 50 mm² de
secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV i dos tubs protectors de polietilè de doble paret,
de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Fins i tot fil guia i cinta de senyalització. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels tubs.
Col·locació dels tubs en la rasa. Execució del reblert envoltant de sorra. Tendido de cables.
Col·locació de la cinta de senyalització. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 430,000

4.35 U Subministrament i instal·lació de centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó
armat, de 4460x2380x3045 mm, apte per contenir un transformador i l'aparellatge necessari. Fins i
tot transport i descàrrega. Totalment muntat.
Inclou: Transport i descàrrega. Col·locació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.36 U Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de
1000 kVA de potència, de 24 kV de tensió assignada, 20 kV de tensió del primari i 420 V de tensió
del secundari en buit, de 50 Hz de freqüència, i grup de connexió Dyn11. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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4.37 M³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 258,000

4.38 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m³  ......: 51,600

4.39 M³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins
la obra, a una distància entre 0,5 i 3 km, considerant anada, descàrrega i tornada. Sense incloure
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 61,920

4.40 M Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 63
mm de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 430,000
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4.41 U Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora
amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat
sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall
d'esfera de 2" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i
aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la
xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació
de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.42 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de
caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de
tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.43 U Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular
de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm i aixeta de pas de comporta de
llautó fos, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions
de conduccions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació
de forats pel pas dels tubs. Col·locació i connexió de l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

4.44 U Subministrament i instal·lació de vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de
diàmetre, pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb
dues aixetes de pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Fins i tot
manòmetre, elements de muntatge i altres accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i connexió de les aixetes de pas. Col·locació i connexió del filtre.
Col·locació i connexionat de la vàlvula limitadora.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U  ......: 3,000

4.45 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250
mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació,
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m  ......: 430,000

4.46 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 48,000

4.47 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 48,000

4.48 M³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 131,580

4.49 M³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 131,580

4.50 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
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Total m³  ......: 116,100

4.51 M³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins
la obra, a una distància entre 0,5 i 3 km, considerant anada, descàrrega i tornada. Sense incloure
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 157,896

4.52 U Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de
dimensions interiors, 1290x1090x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la
formació de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.53 M Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2
tubs rígids de PVC-U, de 125 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix i suport separador cada 70 cm de
longitud, executada en rasa, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i compactació del formigó per
a la formació del prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Presentació en sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació
del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m  ......: 430,000

4.54 M³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 247,680

4.55 M³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
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Total m³  ......: 116,100

4.56 U Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de
l'empresa subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos
liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 8 m de
longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra
en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces
especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó
niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada juntament a
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de
40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i
tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús demolició i aixecat del ferm existent, posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació
ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per
connexionat de tubs. Entroncament i rejuntat dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de
la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa
amb la xarxa de distribució de gas. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.57 H Oficial 1ª lampista.

Total h  ......: 24,000

4.58 H Ajudant lampista.

Total h  ......: 24,000

4.59 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 36,000

4.60 U Subministrament i col·locació de pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció
rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació
del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 36,000

4.61 M Marca vial longitudinal discontínua retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada, realitzada amb una
mescla de pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització, per a separació de carrils, preavís de marca contínua i delimitació de
zones o places d'estacionament. Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 2.356,000
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4.62 M Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada, realitzada amb una
mescla de pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització, per a separació de carrils, separació de sentits de circulació, vores de
calçada, regulació de l'avançament i delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús p/p de
neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  ......: 1.125,000

4.63 U Subministrament i instal·lació de conjunt de jocs infantils, compost per gronxador de tub d'acer
pintat al forn, de 2 places, amb penjadors de poliamida, seients de poliuretà i rodaments i
cadenes d'acer inoxidable, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 32,00 m² i 1,20 m
d'altura lliure de caiguda; casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau
de 1,46 m d'altura, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura
lliure de caiguda; joc de molla d'acer i estructura de tub d'acer pintat al forn, de 1 plaça, amb
panells HPL i seient de cautxú, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 7,50 m² i 0,45
m d'altura lliure de caiguda; balancí de tub d'acer pintat al forn i panells HPL, de 2 places, amb
molls d'acer i seients de polietilè, per a nens de 3 a 8 anys, amb zona de seguretat de 11,50 m² i
1,00 m d'altura lliure de caiguda; tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, rampa de
polietilè, barra de seguretat i graons de poliuretà amb nucli d'acer, per a nens de 2 a 6 anys, amb
zona de seguretat de 16,00 m² i 1,00 m d'altura lliure de caiguda, fixats a una superfície suport (no
inclosa en aquest preu). Inclús elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport. Muntatge, col·locació i aplomat del
conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.64 M² Subministrament i col·locació de paviment absorbidor d'impactes per a una altura màxima de
caiguda de 1,1 m, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat SBR, color
vermell, de 500x500x20 mm, rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent. Inclús p/p
de talls, acabats i neteja. Totalment instal·lat sobre una superfície base (no inclosa en aquest
preu).
Inclou: Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles de cautxú. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 60,000

4.65 U Subministrament de Lledoner (Celtis australis) de 20 a 25 cm de diàmetre de tronc, subministrat
en contenidor estàndard de 90 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 85,000

4.66 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor,
en clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc, amb aportació d'un
25% de terra vegetal garbellada. Inclús retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 203,000
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4.67 U Subministrament de Til·ler d'Hongria (Tilia hybrida argentea) de 12 a 14 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 30 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 30,000

4.68 U Subministrament de Llorer (Laurus nobilis 'Aurea') de 18 a 20 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 150 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 26,000

4.69 U Subministrament de Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de diàmetre de tronc,
subministrada en contenidor estàndard de 30 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 105,000

4.70 M³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics.
Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  ......: 2.156,000

4.71 U Subministrament i muntatge d'aparcament per a bicicletes model Bicilínea "SANTA & COLE" de
dos trams, per a 16 bicicletes, de 605 cm de longitud, compost per suports de barana de platina
d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, passamans i braços de tub d'acer inoxidable AISI 304
acabat polit de 84 i 51 mm de diàmetre respectivament i 2 mm de gruix, fixat a una superfície
suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de replanteig, elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.72 U Subministrament i col·locació de banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm,
senzill, de 200 cm de longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i
passadors d'acer cadmiat, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en
aquest preu). Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 40,000
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2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

  



1 Conceptes no utilitzats en cap
descomposició 1,000 708.809,38 708.809,38

1.1 Tall de paviment d'aglomerat asfàltic,
mitjançant màquina talladora de paviment. m 363,000 3,83 1.390,29

1.2 Demolició de rigola sobre base de formigó
amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. m 3.606,510 1,71 6.167,13

1.3 Demolició de vorada sobre base de formigó
amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. m 3.606,510 2,77 9.990,03

1.4 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de
10 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. m² ######… 4,42 107.400,48

1.5 Demolició de paviment exterior ceràmic, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. m² 9.221,020 13,01 119.965,47

1.6 Talat d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de
tronc, amb motoserra i camió amb cistella. U 200,000 138,85 27.770,00

1.7 Esbrossada i neteja del terreny, fins a una
profundidad mínima de 25 cm, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat. m² ######… 0,89 12.683,39

1.8 Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. m³ ######… 3,39 75.467,28

1.9 Demolició completa, combinada, d'edifici aïllat.
L'edifici presenta una estructura de fàbrica i el
seu estat de conservació es deficient. Sense
incloure cànon d'abocament per lliurament de
residus a gestor autoritzat. U 1,000 15.269,75 15.269,75

1.10 Demolició de mur de contenció de formigó
armat amb martell pneumàtic i equip de oxitall,
i càrrega manual sobre camió o contenidor. m³ 1.238,850 268,56 332.705,56

2 Conceptes no utilitzats en cap
descomposició 1,000 529.256,60 529.256,60

2.1 Esbrossada i neteja del terreny, fins a una
profunditat mínima de 30 cm, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat. m² ######… 1,00 21.521,00

2.2 Desmunt en terreny de trànsit compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega a camió. m³ ######… 3,29 62.427,75

2.3 Terraplenament i compactació per a fonament
de terraplè amb material seleccionat, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat. m³ 1.425,000 27,73 39.515,25

Oferta de preus
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2.4 Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km. m³ ######… 4,35 176.157,60

2.5 Estesa de terres amb material seleccionat,
amb mitjans mecànics. m³ ######… 14,58 229.635,00

3 Conceptes no utilitzats en cap
descomposició 1,000 1.607.411,94 1.607.411,94

3.1 Vorera - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base
de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20
cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5. m 7.361,020 28,23 207.801,59

3.2 Rigola formada per peces de canaleta
prefabricada de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat m 7.361,020 37,91 279.056,27

3.3 Base de formigó en massa de 15 cm
d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a
suport de paviment. m² ######… 13,86 223.655,36

3.4 Base de formigó en massa de 15 cm
d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/12/I fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a
suport de paviment. m² 7.368,020 14,16 104.331,16

3.5 Secció per a viàries amb tràfic de categoria C3
(carrers comercials d'escassa activitat, menys
de 15 vehicles pesats per dia) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
amb llamborda bicapa de formigó, format
rectangular, 200x100x80 mm, acabat
superficial llis, color gris, aparellat a espiga per
a tipus de col·locació flexible, sobre una capa
de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix
final del qual, una vegada col·locades les
llambordes i vibrat el paviment amb safata
vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà
comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una
junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu
posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i
de granulometria compresa entre 0 i 2 mm,
realitzat sobre ferm compost per base flexible
de tot-u natural, de 30 cm d'espessor. m² 7.368,020 38,23 281.679,40

3.6 Conjunt de quatre peces prefabricades de
formigó, per a formació de vora de delimitació
d'escocell quadrat, de 80x80 cm i 60 cm de
diàmetre interior, gris. U 215,000 43,68 9.391,20
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3.7 Condicionament amb mitjans mecànics de
paviment terrenc existent mitjançant el
recrescut amb una capa uniforme de sorra
calcària de 10 cm d'espessor i compactat
mecànic. m² ######… 4,31 101.305,56

3.8 Panot hidraulic de 20x20x8 m² ######… 24,80 400.191,40
4 Conceptes no utilitzats en cap

descomposició 1,000 1.105.889,77 1.105.889,77
4.1 Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat

amb barreja bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa. m² ######… 6,80 125.980,61

4.2 Paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat
amb barreja bituminosa contínua en calent
AC22 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa. m² ######… 9,50 176.002,32

4.3 Base granular amb tot-u artificial calcari, i
compactació al 100% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca
no inferior al al 100% del Proctor Modificat de
la màxima obtinguda a l'assaig Proctor
Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny. m³ 3.705,312 33,94 125.758,29

4.4 Excavació en pous en terreny de trànsit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. m³ 1.534,200 16,97 26.035,37

4.5 Excavació en rases en terreny de trànsit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. m³ 916,500 15,92 14.590,68

4.6 Reblert de rases amb terra de la pròpia
excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics. m³ 6.352,000 4,93 31.315,36

4.7 Estesa i perfilat de terres amb mitjans
mecànics i repassada amb mitjans mecànics. m² 1.503,000 0,22 330,66

4.8 Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, diàmetre nominal 800 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m². m 124,300 255,77 31.792,21

4.9 Oficial 1ª lampista. h 48,000 24,80 1.190,40
4.10 Ajudant lampista. h 48,000 21,27 1.020,96
4.11 Col·lector soterrat en terreny no agressiu,

format per tub de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, diàmetre nominal 1000 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m². m 135,600 366,17 49.652,65

4.12 Oficial 1ª lampista. h 48,000 24,80 1.190,40
4.13 Ajudant lampista. h 48,000 21,27 1.020,96
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4.14 Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, diàmetre nominal 1200 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m². m 229,350 495,73 113.695,68

4.15 Oficial 1ª lampista. h 64,000 24,80 1.587,20
4.16 Ajudant lampista. h 64,000 21,27 1.361,28
4.17 Col·lector soterrat en terreny no agressiu,

format per tub de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m². m 158,300 48,62 7.696,55

4.18 Oficial 1ª lampista. h 48,000 24,80 1.190,40
4.19 Ajudant lampista. h 48,000 21,27 1.020,96
4.20 Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60

cm. U 173,000 97,55 16.876,15
4.21 Oficial 1ª lampista. h 36,000 24,80 892,80
4.22 Ajudant lampista. h 36,000 21,27 765,72
4.23 Pou de registre de formigó en massa "in situ",

de 1,00 m de diàmetre interior i 3 m d'altura útil
interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla
electrosoldada, amb tancament de tapa
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro
colat classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. U 38,000 861,56 32.739,28

4.24 Oficial 1ª calefactor. h 48,000 24,80 1.190,40
4.25 Ajudant calefactor. h 48,000 21,27 1.020,96
4.26 Excavació en rases en terra tova, de fins a

1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 2.789,000 12,15 33.886,35

4.27 Canalització subterrània de protecció del
cablejat d'enllumenat públic formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 90 mm
de diàmetre. m 1.154,000 5,08 5.862,32

4.28 Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat
públic format per 4 cables unipolars RZ1-K
(AS) amb conductors de coure de 25 mm² de
secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV. m 1.154,000 16,74 19.317,96

4.29 Quadre de protecció i control d'enllumenat
públic, format per caixa de superfície de
polièster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor
general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptors automàtics magnetotèrmics, un
per cada circuit; 2 interruptors diferencials, un
per cada circuit; y 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari
programable per al circuit de control. U 1,000 1.758,31 1.758,31
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4.30 Fanal, model Rama "SANTA & COLE", de
6200 mm d'altura, compost per columna
cilíndrica d'acer galvanitzat pintat i 1 lluminària
rectangular de poliamida, de 1163x200x98
mm, color gris, per a làmpada de vapor de sodi
a alta pressió HST-MF de 150 W. U 39,000 1.636,70 63.831,30

4.31 Excavació en rases en terreny de trànsit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. m³ 86,550 15,92 1.377,88

4.32 Transport de terres dins de l'obra, a una
distància menor de 0,5 km, considerant anada,
descàrrega i tornada. m³ 103,860 0,91 94,51

4.33 Reblert de rases amb terra de la pròpia
excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics. m³ 86,550 4,93 426,69

4.34 Línia subterrània de distribució de baixa tensió
en canalització entubada sota vorera, formada
per cables unipolars amb conductor d'alumini,
RV 4x50 mm², sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV i dos tubs protectors de polietilè de
doble paret, de 160 mm de diàmetre. m 430,000 39,76 17.096,80

4.35 Centre de transformació prefabricat, monobloc,
de formigó armat, de 4460x2380x3045 mm. U 1,000 6.735,41 6.735,41

4.36 Transformador trifàsic en bany d'oli, amb
refrigeració natural, de 1000 kVA de potència. U 1,000 15.726,86 15.726,86

4.37 Excavació en rases en terra tova, de fins a
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 258,000 12,15 3.134,70

4.38 Reblert de rases amb terra de la pròpia
excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 90% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics. m³ 51,600 4,93 254,39

4.39 Transport de terres dins de l'obra, a una
distància entre 0,5 i 3 km, considerant anada,
descàrrega i tornada. m³ 61,920 0,94 58,20

4.40 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 63 mm de diàmetre exterior
i 5,8 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. m 430,000 9,30 3.999,00

4.41 Connexió de servei soterrada de proveïment
d'aigua potable de 2 m de longitud, formada
per tub de polietilè PE 100, de 63 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm i 5,8 mm de
gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè. U 1,000 468,22 468,22

4.42 Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins
a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
instal·lada en l'interior de fornícula mural, en
habitatge unifamiliar o local. U 1,000 169,28 169,28

4.43 Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de
secció rectangular de 51x37 cm en la base i 30
cm d'altura, amb tapa i aixeta de pas de
comporta. U 4,000 62,92 251,68
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4.44 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2"
DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima
d'entrada de 15 bar, amb dues aixetes de pas
de comporta i filtre retenidor de residus. U 3,000 64,57 193,71

4.45 Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa
anular nominal 8 kN/m². m 430,000 48,62 20.906,60

4.46 Oficial 1ª lampista. h 48,000 24,80 1.190,40
4.47 Ajudant lampista. h 48,000 21,27 1.020,96
4.48 Excavació en rases en terra tova, de fins a

1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 131,580 12,15 1.598,70

4.49 Excavació en rases en terra tova, de fins a
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 131,580 12,15 1.598,70

4.50 Reblert de rases amb terra de la pròpia
excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 90% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics. m³ 116,100 4,93 572,37

4.51 Transport de terres dins de l'obra, a una
distància entre 0,5 i 3 km, considerant anada,
descàrrega i tornada. m³ 157,896 0,94 148,42

4.52 Pericó de formigó armat, tipus DF-II, de
1090x900 mm de dimensions interiors, amb
tapa, per a la xarxa de telecomunicacions. U 2,000 872,41 1.744,82

4.53 Canalització subterrània de telecomunicacions
formada per 2 tubs rígids de PVC-U, de 125
mm de diàmetre i suport separador, embeguts
en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I. m 430,000 46,61 20.042,30

4.54 Excavació en rases en terra tova, de fins a
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 247,680 12,15 3.009,31

4.55 Reblert de rases amb terra de la pròpia
excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 90% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics. m³ 116,100 4,93 572,37

4.56 Escomesa de gas, D=63 mm de polietilè d'alta
densitat SDR 11 de 8 m de longitud, amb clau
d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de
llautó niquelat de 2 1/2" allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè. U 1,000 1.534,24 1.534,24

4.57 Oficial 1ª lampista. h 24,000 24,80 595,20
4.58 Ajudant lampista. h 24,000 21,27 510,48
4.59 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,

circular, de 60 cm de diàmetre, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.). U 36,000 60,13 2.164,68
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4.60 Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat,
de secció rectangular, de 100x50x3 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/I. U 36,000 79,43 2.859,48

4.61 Marca vial longitudinal discontínua
retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada,
realitzada amb una mescla de pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. m 2.356,000 0,88 2.073,28

4.62 Marca vial longitudinal contínua retroreflector
en sec, de 10 cm d'amplada, realitzada amb
una mescla de pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització. m 1.125,000 0,75 843,75

4.63 Conjunt de jocs infantils, compost per
gronxador; casa amb taules i bancs; joc de
molla; balancí; tobogan. U 2,000 8.310,56 16.621,12

4.64 Paviment absorbidor d'impactes per a una
altura màxima de caiguda de 1,1 m, en àrees
de jocs infantils, format per rajoles de cautxú
reciclat SBR, color vermell, de 500x500x20
mm, rebudes amb adhesiu especial de
poliuretà bicomponent, sobre una superfície
base (no inclosa en aquest preu). m² 60,000 40,12 2.407,20

4.65 Lledoner (Celtis australis) de 20 a 25 cm de
diàmetre de tronc, subministrat en contenidor
estàndard de 90 l. U 85,000 299,12 25.425,20

4.66 Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m del terra, subministrat en
contenidor, en clot de 100x100x60 cm realitzat
amb mitjans manuals en terreny sorrenc, amb
aportació d'un 25% de terra vegetal
garbellada. U 203,000 20,91 4.244,73

4.67 Til·ler d'Hongria (Tilia hybrida argentea) de 12
a 14 cm de diàmetre de tronc, subministrat en
contenidor estàndard de 30 l. U 30,000 74,78 2.243,40

4.68 Llorer (Laurus nobilis 'Aurea') de 18 a 20 cm
de diàmetre de tronc, subministrat en
contenidor estàndard de 150 l. U 26,000 166,92 4.339,92

4.69 Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a
10 cm de diàmetre de tronc, subministrada en
contenidor estàndard de 30 l. U 105,000 66,76 7.009,80

4.70 Excavació en rases en terra tova, de fins a
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió. m³ 2.156,000 12,15 26.195,40

4.71 Aparcament per a bicicletes d'acer inoxidable
model Bicilínea "SANTA & COLE" de dos
trams, de 605 cm de longitud, fixat a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu). U 2,000 3.152,16 6.304,32

4.72 Banc amb respatller, de llistons de fusta
tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 200 cm de
longitud, fixat a una superfície suport (no
inclosa en aquest preu). U 40,000 188,77 7.550,80
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Pressupost d'execució mat… 3.951.367,69
13% de despeses generals 513.677,80
6% de benefici industrial 237.082,06

Suma 4.702.127,55
21% IVA 987.446,79

Pressupost d'execució per … 5.689.574,34

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC MILIONS SIS-CENTS
VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.
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3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

  



Partida: 1.1 Descripció: Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment.
Unitat: m Quantitat: 363,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,070 20,68 1,45
Subtotal 1,45

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i… h 0,059 37,37 2,20

Subtotal 2,20

Cost direct total 1.324,95
Cost direct unitari 3,65
Despeses generals 0,47
Cost unitari 4,12

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa
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Partida: 1.2 Descripció: Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals i càrrega man…
Unitat: m Quantitat: 3.606,510

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Peó especialitzat construcció. h 0,019 20,15 0,38
Peó ordinari construcció. h 0,064 19,47 1,25

Subtotal 1,63
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00

Cost direct total 5.878,61
Cost direct unitari 1,63
Despeses generals 0,21
Cost unitari 1,84

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa
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Partida: 1.3 Descripció: Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals i càrrega ma…
Unitat: m Quantitat: 3.606,510

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Peó especialitzat construcció. h 0,045 20,15 0,91
Peó ordinari construcció. h 0,089 19,47 1,73

Subtotal 2,64
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00

Cost direct total 9.521,19
Cost direct unitari 2,64
Despeses generals 0,34
Cost unitari 2,98

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa
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Partida: 1.4 Descripció: Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, amb martel…
Unitat: m² Quantitat: 24.298,750

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,046 23,30 1,07
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,112 20,68 2,32

Subtotal 3,39
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Martell pneumàtic. h 0,108 4,12 0,44
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. h 0,054 6,98 0,38

Subtotal 0,82

Cost direct total 102.297,74
Cost direct unitari 4,21
Despeses generals 0,55
Cost unitari 4,76

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa
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Partida: 1.5 Descripció: Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manua…
Unitat: m² Quantitat: 9.221,020

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Peó ordinari construcció. h 0,636 19,47 12,38
Subtotal 12,38

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 114.156,23
Cost direct unitari 12,38
Despeses generals 1,61
Cost unitari 13,99

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa
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Partida: 1.6 Descripció: Talat d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra i camió am…
Unitat: U Quantitat: 200,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª jardiner. h 1,827 23,30 42,57
Ajudant jardiner. h 2,740 20,68 56,66

Subtotal 99,23
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 … h 0,285 46,35 13,21
Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de … h 0,677 8,46 5,73
Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d… h 0,582 18,98 11,05
Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW… h 0,984 3,00 2,95

Subtotal 32,94

Cost direct total 26.434,00
Cost direct unitari 132,17
Despeses generals 17,18
Cost unitari 149,35

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 1.7 Descripció: Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 25 cm, amb …
Unitat: m² Quantitat: 14.251,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Peó ordinari construcció. h 0,008 19,47 0,16
Subtotal 0,16

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,017 40,23 0,68

Subtotal 0,68

Cost direct total 11.970,84
Cost direct unitari 0,84
Despeses generals 0,11
Cost unitari 0,95

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 1.8 Descripció: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en …
Unitat: m³ Quantitat: 22.261,735

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³… h 0,128 25,25 3,23
Subtotal 3,23

Cost direct total 71.905,40
Cost direct unitari 3,23
Despeses generals 0,42
Cost unitari 3,65

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 1.9 Descripció: Demolició completa, combinada, d'edifici aïllat. L'edifici presenta una estructura…
Unitat: U Quantitat: 1,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 1.10 Descripció: Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell pneumàtic i equip…
Unitat: m³ Quantitat: 1.238,850

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª soldador. h 1,418 23,67 33,56
Peó especialitzat construcció. h 7,088 20,15 142,82
Peó ordinari construcció. h 2,363 19,47 46,01

Subtotal 222,39
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Martell pneumàtic. h 4,024 4,12 16,58
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. h 2,012 3,85 7,75
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen c… h 1,210 7,36 8,91

Subtotal 33,24

Cost direct total 316.687,23
Cost direct unitari 255,63
Despeses generals 33,23
Cost unitari 288,86

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 2.1 Descripció: Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profunditat mínima de 30 cm, amb m…
Unitat: m² Quantitat: 21.521,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,009 20,68 0,19
Subtotal 0,19

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,019 40,23 0,76

Subtotal 0,76

Cost direct total 20.444,95
Cost direct unitari 0,95
Despeses generals 0,12
Cost unitari 1,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 2.2 Descripció: Desmunt en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics i càrrega a ca…
Unitat: m³ Quantitat: 18.975,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,013 20,68 0,27
Subtotal 0,27

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,071 40,23 2,86

Subtotal 2,86

Cost direct total 59.391,75
Cost direct unitari 3,13
Despeses generals 0,41
Cost unitari 3,54

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 2.3 Descripció: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material selecci…
Unitat: m³ Quantitat: 1.425,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,089 20,68 1,84
Subtotal 1,84

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Material seleccionat d'aportació, per a formació de terr… m³ 1,150 9,75 11,21
Subtotal 11,21

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW. h 0,086 67,57 5,81
Motoanivelladora de 141 kW. h 0,018 68,40 1,23
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,032 40,23 1,29
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,022 40,59 0,89
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,040 63,10 2,52
Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. h 0,048 33,33 1,60

Subtotal 13,34

Cost direct total 37.605,75
Cost direct unitari 26,39
Despeses generals 3,43
Cost unitari 29,82

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 2.4 Descripció: Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament …
Unitat: m³ Quantitat: 40.496,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,102 40,63 4,14
Subtotal 4,14

Cost direct total 167.653,44
Cost direct unitari 4,14
Despeses generals 0,54
Cost unitari 4,68

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 2.5 Descripció: Estesa de terres amb material seleccionat, amb mitjans mecànics.
Unitat: m³ Quantitat: 15.750,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,102 20,68 2,11
Subtotal 2,11

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Material seleccionat d'aportació, per a formació de terr… m³ 1,150 9,75 11,21
Subtotal 11,21

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,014 40,23 0,56
Subtotal 0,56

Cost direct total 218.610,00
Cost direct unitari 13,88
Despeses generals 1,80
Cost unitari 15,68

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.1 Descripció: Vorera - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat so…
Unitat: m Quantitat: 7.361,020

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,356 23,30 8,29
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,382 20,68 7,90

Subtotal 16,19
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Aigua. m³ 0,006 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color… t 0,008 32,43 0,26
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. m³ 0,082 61,31 5,03
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció norm… U 2,100 2,56 5,38

Subtotal 10,68
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 197.790,61
Cost direct unitari 26,87
Despeses generals 3,49
Cost unitari 30,36

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.2 Descripció: Rigola formada per peces de canaleta prefabricada de formigó bicapa, 7/10x25…
Unitat: m Quantitat: 7.361,020

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,356 23,30 8,29
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,547 20,68 11,31

Subtotal 19,60
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Aigua. m³ 0,006 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color… t 0,011 32,43 0,36
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. m³ 0,200 61,31 12,26
Canaleta prefabricada de formigó bicapa, 7/10x25x50 … U 2,100 1,84 3,86

Subtotal 16,49
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 265.659,21
Cost direct unitari 36,09
Despeses generals 4,69
Cost unitari 40,78

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.3 Descripció: Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb for…
Unitat: m² Quantitat: 16.136,750

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,057 23,30 1,33
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,057 20,68 1,18

Subtotal 2,51
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. m³ 0,158 64,86 10,25

Subtotal 10,25
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Regla vibrant de 3 m. h 0,093 4,73 0,44

Subtotal 0,44

Cost direct total 213.005,10
Cost direct unitari 13,20
Despeses generals 1,72
Cost unitari 14,92

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.4 Descripció: Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb for…
Unitat: m² Quantitat: 7.368,020

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,057 23,30 1,33
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,057 20,68 1,18

Subtotal 2,51
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/B/12/I, fabricat en central. m³ 0,158 66,64 10,53

Subtotal 10,53
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Regla vibrant de 3 m. h 0,093 4,73 0,44

Subtotal 0,44

Cost direct total 99.320,91
Cost direct unitari 13,48
Despeses generals 1,75
Cost unitari 15,23

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.5 Descripció: Secció per a viàries amb tràfic de categoria C3 (carrers comercials d'escassa a…
Unitat: m² Quantitat: 7.368,020

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,382 23,30 8,90
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,418 20,68 8,64

Subtotal 17,54
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa … kg 1,000 0,35 0,35
Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més d'… m³ 0,055 24,17 1,33
Tot-u natural calcari. t 0,345 8,72 3,01
Llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200… U 52,500 0,20 10,50

Subtotal 15,19
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Motoanivelladora de 141 kW. h 0,011 68,40 0,75
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,008 40,59 0,32
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada d… h 0,323 4,30 1,39
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,019 63,10 1,20

Subtotal 3,66

Cost direct total 268.122,25
Cost direct unitari 36,39
Despeses generals 4,73
Cost unitari 41,12

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.6 Descripció: Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per a formació de vora de d…
Unitat: U Quantitat: 215,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,305 23,30 7,11
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,159 20,68 3,29

Subtotal 10,40
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Aigua. m³ 0,006 1,51 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color… t 0,002 32,43 0,06
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. m³ 0,090 61,31 5,52
Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per… U 1,000 25,59 25,59

Subtotal 31,18
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 8.939,70
Cost direct unitari 41,58
Despeses generals 5,41
Cost unitari 46,99

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.7 Descripció: Condicionament amb mitjans mecànics de paviment terrenc existent mitjançant…
Unitat: m² Quantitat: 23.504,770

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,013 20,68 0,27
Subtotal 0,27

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Sorra calcària seleccionada de picament, color, de 0 a… m³ 0,120 23,72 2,85
Subtotal 2,85

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Motoanivelladora de 141 kW. h 0,009 68,40 0,62
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,003 40,59 0,12
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 8,… h 0,006 39,64 0,24

Subtotal 0,98

Cost direct total 96.369,56
Cost direct unitari 4,10
Despeses generals 0,53
Cost unitari 4,63

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 3.8 Descripció: Panot hidraulic de 20x20x8
Unitat: m² Quantitat: 16.136,750

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.1 Descripció: Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua e…
Unitat: m² Quantitat: 18.526,560

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,003 23,30 0,07
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,013 20,68 0,27

Subtotal 0,34
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, pe… t 0,115 51,89 5,97

Subtotal 5,97
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2… h 0,001 16,79 0,02
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. h 0,001 58,94 0,06
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. h 0,001 81,37 0,08

Subtotal 0,16

Cost direct total 119.866,84
Cost direct unitari 6,47
Despeses generals 0,84
Cost unitari 7,31

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.2 Descripció: Paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua e…
Unitat: m² Quantitat: 18.526,560

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,004 23,30 0,09
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,018 20,68 0,37

Subtotal 0,46
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Barreja bituminosa contínua en calent AC22 surf D, pe… t 0,161 51,38 8,27

Subtotal 8,27
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2… h 0,002 16,79 0,03
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. h 0,002 58,94 0,12
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. h 0,002 81,37 0,16

Subtotal 0,31

Cost direct total 167.480,10
Cost direct unitari 9,04
Despeses generals 1,18
Cost unitari 10,22

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.3 Descripció: Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 100% del Proctor Mo…
Unitat: m³ Quantitat: 3.705,312

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Peó ordinari construcció. h 0,277 19,47 5,39
Subtotal 5,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Tot-u artificial calcari. t 2,200 9,53 20,97
Subtotal 20,97

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,011 40,59 0,45
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,… h 0,108 41,52 4,48
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. h 0,108 9,38 1,01

Subtotal 5,94

Cost direct total 119.681,58
Cost direct unitari 32,30
Despeses generals 4,20
Cost unitari 36,50

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.4 Descripció: Excavació en pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profundi…
Unitat: m³ Quantitat: 1.534,200

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,252 20,68 5,21
Subtotal 5,21

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,297 36,86 10,95

Subtotal 10,95

Cost direct total 24.792,67
Cost direct unitari 16,16
Despeses generals 2,10
Cost unitari 18,26

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.5 Descripció: Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profund…
Unitat: m³ Quantitat: 916,500

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,236 20,68 4,88
Subtotal 4,88

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,279 36,86 10,28

Subtotal 10,28

Cost direct total 13.894,14
Cost direct unitari 15,16
Despeses generals 1,97
Cost unitari 17,13

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.6 Descripció: Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i com…
Unitat: m³ Quantitat: 6.352,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,011 40,23 0,44
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,005 40,59 0,20
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,054 63,10 3,41
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,016 40,63 0,65

Subtotal 4,70

Cost direct total 29.854,40
Cost direct unitari 4,70
Despeses generals 0,61
Cost unitari 5,31

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.7 Descripció: Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecà…
Unitat: m² Quantitat: 1.503,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Motoanivelladora de 141 kW. h 0,003 68,40 0,21
Subtotal 0,21

Cost direct total 315,63
Cost direct unitari 0,21
Despeses generals 0,03
Cost unitari 0,24

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.8 Descripció: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret…
Unitat: m Quantitat: 124,300

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,479 23,30 11,16
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,230 20,68 4,76

Subtotal 15,92
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 1,002 12,10 12,12
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior … m 1,050 182,58 191,71
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i … kg 0,013 9,96 0,13

Subtotal 203,96
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,170 36,86 6,27
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de … h 0,809 3,54 2,86
Camió amb grua de fins a 10 t. h 0,255 56,64 14,44

Subtotal 23,57

Cost direct total 30.260,84
Cost direct unitari 243,45
Despeses generals 31,65
Cost unitari 275,10

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.9 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.10 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.11 Descripció: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret…
Unitat: m Quantitat: 135,600

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,545 23,30 12,70
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,262 20,68 5,42

Subtotal 18,12
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 1,265 12,10 15,31
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior … m 1,050 271,52 285,10
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i … kg 0,017 9,96 0,17

Subtotal 300,58
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,233 36,86 8,59
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de … h 1,022 3,54 3,62
Camió amb grua de fins a 10 t. h 0,311 56,64 17,62

Subtotal 29,83

Cost direct total 47.260,67
Cost direct unitari 348,53
Despeses generals 45,31
Cost unitari 393,84

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.12 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.13 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.14 Descripció: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret…
Unitat: m Quantitat: 229,350

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,581 23,30 13,54
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,279 20,68 5,77

Subtotal 19,31
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 1,456 12,10 17,62
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior … m 1,050 382,31 401,43
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i … kg 0,021 9,96 0,21

Subtotal 419,26
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,283 36,86 10,43
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de … h 1,176 3,54 4,16
Camió amb grua de fins a 10 t. h 0,330 56,64 18,69

Subtotal 33,28

Cost direct total 108.218,80
Cost direct unitari 471,85
Despeses generals 61,34
Cost unitari 533,19

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.15 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 64,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.16 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 64,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.17 Descripció: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret…
Unitat: m Quantitat: 158,300

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,244 23,30 5,69
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,117 20,68 2,42

Subtotal 8,11
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 0,373 12,10 4,51
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior … m 1,050 25,74 27,03
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i … kg 0,006 9,96 0,06

Subtotal 31,60
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,046 36,86 1,70
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de … h 0,302 3,54 1,07
Camió amb grua de fins a 10 t. h 0,067 56,64 3,79

Subtotal 6,56

Cost direct total 7.324,54
Cost direct unitari 46,27
Despeses generals 6,02
Cost unitari 52,29

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.18 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.19 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.20 Descripció: Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm.
Unitat: U Quantitat: 173,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,573 23,30 13,35
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,573 20,68 11,85

Subtotal 25,20
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. t 0,529 7,28 3,85
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. m³ 0,048 61,31 2,94
Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefab… U 1,000 28,27 28,27
Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons U… U 1,000 32,59 32,59

Subtotal 67,65
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 16.063,05
Cost direct unitari 92,85
Despeses generals 12,07
Cost unitari 104,92

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.21 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 36,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.22 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 36,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.23 Descripció: Pou de registre de formigó en massa "in situ", de 1,00 m de diàmetre interior i 3…
Unitat: U Quantitat: 38,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 7,720 23,30 179,88
Ajudant construcció d'obra civil. h 3,860 20,68 79,82

Subtotal 259,70
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 … m² 2,250 3,25 7,31
Encofrat per a formació de cos de pou de secció circul… m 0,132 510,47 67,38
Encofrat per a formació de con asimètric de pou de se… U 0,050 317,11 15,86
Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central, amb c… m³ 0,675 94,42 63,73
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb ci… m³ 2,483 90,16 223,87
Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x1… U 9,000 4,66 41,94
Tapa circular estanca amb bloqueig mitjançant quatre … U 1,000 140,28 140,28

Subtotal 560,37
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 31.162,66
Cost direct unitari 820,07
Despeses generals 106,61
Cost unitari 926,68

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.24 Descripció: Oficial 1ª calefactor.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.25 Descripció: Ajudant calefactor.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.26 Descripció: Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb …
Unitat: m³ Quantitat: 2.789,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,164 20,68 3,39
Subtotal 3,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,222 36,86 8,18

Subtotal 8,18

Cost direct total 32.268,73
Cost direct unitari 11,57
Despeses generals 1,50
Cost unitari 13,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.27 Descripció: Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada p…
Unitat: m Quantitat: 1.154,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 0,042 24,08 1,01
Ajudant electricista. h 0,025 20,65 0,52

Subtotal 1,53
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de do… m 1,000 3,15 3,15
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. U 0,100 1,47 0,15

Subtotal 3,30
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 5.573,82
Cost direct unitari 4,83
Despeses generals 0,63
Cost unitari 5,46

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.28 Descripció: Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipola…
Unitat: m Quantitat: 1.154,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 0,064 24,08 1,54
Ajudant electricista. h 0,064 20,65 1,32

Subtotal 2,86
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama… m 4,000 3,23 12,92
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. U 0,100 1,47 0,15

Subtotal 13,07
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 18.383,22
Cost direct unitari 15,93
Despeses generals 2,07
Cost unitari 18,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.29 Descripció: Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície…
Unitat: U Quantitat: 1,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 1,781 24,08 42,89
Ajudant electricista. h 1,374 20,65 28,37

Subtotal 71,26
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetra… U 1,000 115,30 115,30
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bip… U 2,000 12,32 24,64
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetr… U 2,000 78,07 156,14
Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 … U 1,000 90,41 90,41
Interruptor diferencial instantani, 4P/25A/300mA, de 4 … U 2,000 140,38 280,76
Contactor de maniobra, de 40 A d'intensitat nominal, t… U 1,000 62,33 62,33
Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica, inclú… U 1,000 173,36 173,36
Interruptor horari programable. U 1,000 146,15 146,15
Caixa de superfície amb porta opaca, de 800x250x100… U 1,000 550,34 550,34
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. U 2,000 1,47 2,94

Subtotal 1.602,37
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 1.673,63
Cost direct unitari 1.673,63
Despeses generals 217,57
Cost unitari 1.891,20

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.30 Descripció: Fanal, model Rama "SANTA & COLE", de 6200 mm d'altura, compost per colu…
Unitat: U Quantitat: 39,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 0,636 24,08 15,31
Oficial 1ª construcció. h 0,382 23,30 8,90
Ajudant electricista. h 0,636 20,65 13,13
Peó ordinari construcció. h 0,254 19,47 4,95

Subtotal 42,29
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. m³ 0,448 61,31 27,47
Làmpada de vapor de sodi a alta pressió HST-MF de … U 1,000 41,38 41,38
Fanal, model Rama "SANTA & COLE", de 6200 mm d'… U 1,000 1.432,02 1.432,02

Subtotal 1.500,87
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d… h 0,215 18,98 4,08
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una cap… h 0,215 49,45 10,63

Subtotal 14,71

Cost direct total 60.756,93
Cost direct unitari 1.557,87
Despeses generals 202,52
Cost unitari 1.760,39

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.31 Descripció: Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profund…
Unitat: m³ Quantitat: 86,550

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,236 20,68 4,88
Subtotal 4,88

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,279 36,86 10,28

Subtotal 10,28

Cost direct total 1.312,10
Cost direct unitari 15,16
Despeses generals 1,97
Cost unitari 17,13

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.32 Descripció: Transport de terres dins de l'obra, a una distància menor de 0,5 km, consideran…
Unitat: m³ Quantitat: 103,860

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil. h 0,162 5,31 0,86
Subtotal 0,86

Cost direct total 89,32
Cost direct unitari 0,86
Despeses generals 0,11
Cost unitari 0,97

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.33 Descripció: Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i com…
Unitat: m³ Quantitat: 86,550

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,011 40,23 0,44
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,005 40,59 0,20
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,054 63,10 3,41
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,016 40,63 0,65

Subtotal 4,70

Cost direct total 406,79
Cost direct unitari 4,70
Despeses generals 0,61
Cost unitari 5,31

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.34 Descripció: Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota v…
Unitat: m Quantitat: 430,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 0,190 24,08 4,58
Oficial 1ª construcció. h 0,060 23,30 1,40
Ajudant electricista. h 0,134 20,65 2,77
Peó ordinari construcció. h 0,060 19,47 1,17

Subtotal 9,92
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 0,065 12,10 0,79
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de do… m 2,000 6,74 13,48
Cable unipolar RV, no propagador de la flama, amb co… m 4,000 3,14 12,56
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. U 0,200 1,47 0,29
Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'ampla… m 2,000 0,25 0,50

Subtotal 27,62
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,001 40,59 0,04
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de … h 0,053 3,54 0,19
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. h 0,007 9,38 0,07

Subtotal 0,30

Cost direct total 16.271,20
Cost direct unitari 37,84
Despeses generals 4,92
Cost unitari 42,76

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.35 Descripció: Centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó armat, de 4460x238…
Unitat: U Quantitat: 1,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció. h 2,545 23,30 59,30
Ajudant construcció. h 2,545 20,68 52,63

Subtotal 111,93
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Centre de transformació prefabricat, monobloc, de for… U 1,000 6.299,08 6.299,08

Subtotal 6.299,08
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 6.411,01
Cost direct unitari 6.411,01
Despeses generals 833,43
Cost unitari 7.244,44

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.36 Descripció: Transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de 1000 kVA de p…
Unitat: U Quantitat: 1,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 10,178 24,08 245,09
Ajudant electricista. h 10,178 20,65 210,18

Subtotal 455,27
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració n… U 1,000 14.514,14 14.514,14

Subtotal 14.514,14
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 14.969,41
Cost direct unitari 14.969,41
Despeses generals 1.946,02
Cost unitari 16.915,43

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.37 Descripció: Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb …
Unitat: m³ Quantitat: 258,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,164 20,68 3,39
Subtotal 3,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,222 36,86 8,18

Subtotal 8,18

Cost direct total 2.985,06
Cost direct unitari 11,57
Despeses generals 1,50
Cost unitari 13,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.38 Descripció: Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i com…
Unitat: m³ Quantitat: 51,600

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,011 40,23 0,44
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,005 40,59 0,20
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,054 63,10 3,41
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,016 40,63 0,65

Subtotal 4,70

Cost direct total 242,52
Cost direct unitari 4,70
Despeses generals 0,61
Cost unitari 5,31

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.39 Descripció: Transport de terres dins de l'obra, a una distància entre 0,5 i 3 km, considerant …
Unitat: m³ Quantitat: 61,920

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,022 40,63 0,89
Subtotal 0,89

Cost direct total 55,11
Cost direct unitari 0,89
Despeses generals 0,12
Cost unitari 1,01

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.40 Descripció: Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 63 mm de diàm…
Unitat: m Quantitat: 430,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª lampista. h 0,057 24,08 1,37
Ajudant lampista. h 0,057 20,65 1,18

Subtotal 2,55
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes bl… m 1,000 6,30 6,30

Subtotal 6,30
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 3.805,50
Cost direct unitari 8,85
Despeses generals 1,15
Cost unitari 10,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.41 Descripció: Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud…
Unitat: U Quantitat: 1,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª lampista. h 6,063 24,08 146,00
Oficial 1ª construcció. h 1,954 23,30 45,53
Ajudant lampista. h 3,043 20,65 62,84
Peó ordinari construcció. h 1,048 19,47 20,40

Subtotal 274,77
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 0,244 12,10 2,95
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. m³ 0,297 61,31 18,21
Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 40x40 c… U 1,000 33,22 33,22
Pericó de polipropilè, 40x40x40 cm. U 1,000 49,76 49,76
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2", am… U 1,000 35,14 35,14
Connexió de servei de polietilè PE 100, de 63 mm de … m 2,000 6,36 12,72
Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietil… U 1,000 3,68 3,68

Subtotal 155,68
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Martell pneumàtic. h 0,604 4,12 2,49
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. h 0,604 6,88 4,16

Subtotal 6,65

Cost direct total 437,10
Cost direct unitari 437,10
Despeses generals 56,82
Cost unitari 493,92

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.42 Descripció: Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 compta…
Unitat: U Quantitat: 1,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª electricista. h 0,592 24,08 14,26
Oficial 1ª construcció. h 0,355 23,30 8,27
Ajudant electricista. h 0,592 20,65 12,22
Peó ordinari construcció. h 0,355 19,47 6,91

Subtotal 41,66
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A … U 1,000 97,95 97,95
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exter… m 1,000 3,73 3,73
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exter… m 3,000 5,44 16,32
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. U 1,000 1,47 1,47

Subtotal 119,47
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 161,13
Cost direct unitari 161,13
Despeses generals 20,95
Cost unitari 182,08

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.43 Descripció: Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm e…
Unitat: U Quantitat: 4,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª lampista. h 0,118 24,08 2,84
Oficial 1ª construcció. h 0,722 23,30 16,82
Ajudant lampista. h 0,118 20,65 2,44
Peó ordinari construcció. h 0,529 19,47 10,30

Subtotal 32,40
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. m³ 0,043 64,86 2,79
Pericó de polipropilè, de secció rectangular, de 51x37 … U 1,000 17,48 17,48
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2". U 1,000 5,82 5,82
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. U 1,000 1,40 1,40

Subtotal 27,49
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 239,56
Cost direct unitari 59,89
Despeses generals 7,79
Cost unitari 67,68

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.44 Descripció: Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió …
Unitat: U Quantitat: 3,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª lampista. h 0,207 24,08 4,98
Ajudant lampista. h 0,207 20,65 4,27

Subtotal 9,25
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2". U 2,000 5,82 11,64
Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 … U 1,000 23,19 23,19
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. U 1,000 1,40 1,40
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer i… U 1,000 4,98 4,98
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera … U 1,000 11,00 11,00

Subtotal 52,21
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 184,38
Cost direct unitari 61,46
Despeses generals 7,99
Cost unitari 69,45

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.45 Descripció: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret…
Unitat: m Quantitat: 430,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,244 23,30 5,69
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,117 20,68 2,42

Subtotal 8,11
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 0,373 12,10 4,51
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior … m 1,050 25,74 27,03
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i … kg 0,006 9,96 0,06

Subtotal 31,60
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,046 36,86 1,70
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de … h 0,302 3,54 1,07
Camió amb grua de fins a 10 t. h 0,067 56,64 3,79

Subtotal 6,56

Cost direct total 19.896,10
Cost direct unitari 46,27
Despeses generals 6,02
Cost unitari 52,29

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.46 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.47 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 48,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.48 Descripció: Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb …
Unitat: m³ Quantitat: 131,580

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,164 20,68 3,39
Subtotal 3,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,222 36,86 8,18

Subtotal 8,18

Cost direct total 1.522,38
Cost direct unitari 11,57
Despeses generals 1,50
Cost unitari 13,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.49 Descripció: Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb …
Unitat: m³ Quantitat: 131,580

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,164 20,68 3,39
Subtotal 3,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,222 36,86 8,18

Subtotal 8,18

Cost direct total 1.522,38
Cost direct unitari 11,57
Despeses generals 1,50
Cost unitari 13,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.50 Descripció: Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i com…
Unitat: m³ Quantitat: 116,100

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,011 40,23 0,44
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,005 40,59 0,20
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,054 63,10 3,41
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,016 40,63 0,65

Subtotal 4,70

Cost direct total 545,67
Cost direct unitari 4,70
Despeses generals 0,61
Cost unitari 5,31

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.51 Descripció: Transport de terres dins de l'obra, a una distància entre 0,5 i 3 km, considerant …
Unitat: m³ Quantitat: 157,896

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,022 40,63 0,89
Subtotal 0,89

Cost direct total 140,53
Cost direct unitari 0,89
Despeses generals 0,12
Cost unitari 1,01

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.52 Descripció: Pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de dimensions interiors, …
Unitat: U Quantitat: 2,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,891 23,30 20,76
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,891 20,68 18,43

Subtotal 39,19
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. m³ 0,141 64,86 9,15
Pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm… U 1,000 769,88 769,88
Material auxiliar per a infraestructura de telecomunicac… U 1,000 1,42 1,42

Subtotal 780,45
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Camió amb grua de fins a 6 t. h 0,215 50,01 10,75

Subtotal 10,75

Cost direct total 1.660,78
Cost direct unitari 830,39
Despeses generals 107,95
Cost unitari 938,34

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.53 Descripció: Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs rígids de PV…
Unitat: m Quantitat: 430,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció. h 0,649 23,30 15,12
Peó ordinari construcció. h 0,649 19,47 12,64

Subtotal 27,76
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. m³ 0,128 64,86 8,30
Tub rígid de PVC-U, de 125 mm de diàmetre i 1,5 mm… m 2,100 3,29 6,91
Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. m 2,300 0,17 0,39
Suport separador de polipropilè per a 4 tubs rígids de … U 1,430 0,70 1,00

Subtotal 16,60
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 19.074,80
Cost direct unitari 44,36
Despeses generals 5,77
Cost unitari 50,13

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.54 Descripció: Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb …
Unitat: m³ Quantitat: 247,680

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,164 20,68 3,39
Subtotal 3,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,222 36,86 8,18

Subtotal 8,18

Cost direct total 2.865,66
Cost direct unitari 11,57
Despeses generals 1,50
Cost unitari 13,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.55 Descripció: Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i com…
Unitat: m³ Quantitat: 116,100

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinària
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. h 0,011 40,23 0,44
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. h 0,005 40,59 0,20
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de … h 0,054 63,10 3,41
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. h 0,016 40,63 0,65

Subtotal 4,70

Cost direct total 545,67
Cost direct unitari 4,70
Despeses generals 0,61
Cost unitari 5,31

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.56 Descripció: Escomesa de gas, D=63 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 8 m de longi…
Unitat: U Quantitat: 1,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª instal·lador de gas. h 24,393 24,08 587,38
Oficial 1ª construcció. h 3,766 23,30 87,75
Ajudant instal·lador de gas. h 12,315 20,65 254,30
Peó ordinari construcció. h 7,389 19,47 143,86

Subtotal 1.073,29
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. m³ 0,640 12,10 7,74
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. m³ 0,747 61,31 45,80
Tapa de PVC, per a arquetes de gas de 40x40 cm. U 1,000 33,22 33,22
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". U 1,000 68,63 68,63
Connexió de servei de polietilè d'alta densitat, de 63 m… m 8,000 2,08 16,64
Collarí de presa en càrrega, de PVC, per a tub de poli… m 1,000 5,32 5,32
Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 40… U 1,000 51,30 51,30
Prova d'estanquitat per a instal·lació de gas. U 1,000 103,76 103,76

Subtotal 332,41
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Martell pneumàtic. h 2,414 4,12 9,95
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. h 2,414 6,88 16,61

Subtotal 26,56

Cost direct total 1.432,26
Cost direct unitari 1.432,26
Despeses generals 186,19
Cost unitari 1.618,45

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.57 Descripció: Oficial 1ª lampista.
Unitat: h Quantitat: 24,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.58 Descripció: Ajudant lampista.
Unitat: h Quantitat: 24,000

Partida sense preus unitaris

Cost direct total 0,00
Cost direct unitari 0,00
Despeses generals 0,00
Cost unitari 0,00

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.59 Descripció: Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, am…
Unitat: U Quantitat: 36,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,191 23,30 4,45
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,191 20,68 3,95

Subtotal 8,40
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, d… U 1,000 45,37 45,37

Subtotal 45,37
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d… h 0,183 18,98 3,47

Subtotal 3,47

Cost direct total 2.060,64
Cost direct unitari 57,24
Despeses generals 7,44
Cost unitari 64,68

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.60 Descripció: Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 100x50…
Unitat: U Quantitat: 36,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,509 23,30 11,86
Ajudant construcció d'obra civil. h 1,018 20,68 21,05

Subtotal 32,91
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. m³ 0,050 61,31 3,07
Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de… m 3,000 13,21 39,63

Subtotal 42,70
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 2.721,96
Cost direct unitari 75,61
Despeses generals 9,83
Cost unitari 85,44

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.61 Descripció: Marca vial longitudinal discontínua retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada, r…
Unitat: m Quantitat: 2.356,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,019 23,30 0,44
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,010 20,68 0,21

Subtotal 0,65
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Pintura acrílica de color blanc, segons UNE-EN 1871. kg 0,042 2,21 0,09
Microesferes de vidre. kg 0,028 1,51 0,04

Subtotal 0,13
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sob… h 0,001 40,45 0,04
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. h 0,001 12,46 0,01

Subtotal 0,05

Cost direct total 1.955,48
Cost direct unitari 0,83
Despeses generals 0,11
Cost unitari 0,94

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.62 Descripció: Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada, reali…
Unitat: m Quantitat: 1.125,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,014 23,30 0,33
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,006 20,68 0,12

Subtotal 0,45
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Pintura acrílica de color blanc, segons UNE-EN 1871. kg 0,070 2,21 0,15
Microesferes de vidre. kg 0,047 1,51 0,07

Subtotal 0,22
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sob… h 0,001 40,45 0,04
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. h 0,001 12,46 0,01

Subtotal 0,05

Cost direct total 810,00
Cost direct unitari 0,72
Despeses generals 0,09
Cost unitari 0,81

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.63 Descripció: Conjunt de jocs infantils, compost per gronxador; casa amb taules i bancs; joc …
Unitat: U Quantitat: 2,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 11,196 23,30 260,87
Ajudant construcció d'obra civil. h 11,196 20,68 231,53

Subtotal 492,40
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'… U 30,000 3,98 119,40
Balancí de tub d'acer pintat al forn i panells HPL, de 2 … U 1,000 1.119,15 1.119,15
Gronxador de tub d'acer pintat al forn, de 2 places, am… U 1,000 820,71 820,71
Joc de molla d'acer i estructura de tub d'acer pintat al f… U 1,000 487,95 487,95
Tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, rampa … U 1,000 1.342,98 1.342,98
Casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tract… U 1,000 3.473,84 3.473,84

Subtotal 7.364,03
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Camió amb grua de fins a 6 t. h 1,077 50,01 53,86

Subtotal 53,86

Cost direct total 15.820,58
Cost direct unitari 7.910,29
Despeses generals 1.028,34
Cost unitari 8.938,63

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.64 Descripció: Paviment absorbidor d'impactes per a una altura màxima de caiguda de 1,1 m, …
Unitat: m² Quantitat: 60,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,127 23,30 2,96
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,127 20,68 2,63

Subtotal 5,59
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. kg 0,200 4,70 0,94
Rajola de cautxú reciclat SBR, color vermell, de 500x5… m² 1,050 30,15 31,66

Subtotal 32,60
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 2.291,40
Cost direct unitari 38,19
Despeses generals 4,96
Cost unitari 43,15

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.65 Descripció: Lledoner (Celtis australis) de 20 a 25 cm de diàmetre de tronc, subministrat en …
Unitat: U Quantitat: 85,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Lledoner (Celtis australis) de 20 a 25 cm de diàmetre … U 1,000 284,72 284,72

Subtotal 284,72
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 24.201,20
Cost direct unitari 284,72
Despeses generals 37,01
Cost unitari 321,73

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.66 Descripció: Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subminis…
Unitat: U Quantitat: 203,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª jardiner. h 0,191 23,30 4,45
Ajudant jardiner. h 0,191 20,68 3,95
Peó jardiner. h 0,388 19,47 7,55

Subtotal 15,95
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Aigua. m³ 0,050 1,51 0,08
Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. m³ 0,137 23,83 3,26

Subtotal 3,34
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. h 0,065 9,38 0,61

Subtotal 0,61

Cost direct total 4.039,70
Cost direct unitari 19,90
Despeses generals 2,59
Cost unitari 22,49

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.67 Descripció: Til·ler d'Hongria (Tilia hybrida argentea) de 12 a 14 cm de diàmetre de tronc, su…
Unitat: U Quantitat: 30,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Til·ler d'Hongria (Tilia hybrida argentea) de 12 a 14 cm… U 1,000 71,18 71,18

Subtotal 71,18
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 2.135,40
Cost direct unitari 71,18
Despeses generals 9,25
Cost unitari 80,43

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.68 Descripció: Llorer (Laurus nobilis 'Aurea') de 18 a 20 cm de diàmetre de tronc, subministrat …
Unitat: U Quantitat: 26,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Llorer (Laurus nobilis 'Aurea') de 18 a 20 cm de diàme… U 1,000 158,88 158,88

Subtotal 158,88
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 4.130,88
Cost direct unitari 158,88
Despeses generals 20,65
Cost unitari 179,53

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.69 Descripció: Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de diàmetre de tronc, subm…
Unitat: U Quantitat: 105,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de… U 1,000 63,55 63,55

Subtotal 63,55
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 6.672,75
Cost direct unitari 63,55
Despeses generals 8,26
Cost unitari 71,81

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.70 Descripció: Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb …
Unitat: m³ Quantitat: 2.156,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Ajudant construcció d'obra civil. h 0,164 20,68 3,39
Subtotal 3,39

B. Material
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. h 0,222 36,86 8,18

Subtotal 8,18

Cost direct total 24.944,92
Cost direct unitari 11,57
Despeses generals 1,50
Cost unitari 13,07

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.71 Descripció: Aparcament per a bicicletes d'acer inoxidable model Bicilínea "SANTA & COLE…
Unitat: U Quantitat: 2,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 1,018 23,30 23,72
Ajudant construcció d'obra civil. h 1,018 20,68 21,05

Subtotal 44,77
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'endurime… kg 0,200 5,03 1,01
Aparcament per a bicicletes model Bicilínea "SANTA … U 1,000 2.954,56 2.954,56

Subtotal 2.955,57
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 6.000,68
Cost direct unitari 3.000,34
Despeses generals 390,04
Cost unitari 3.390,38

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



Partida: 4.72 Descripció: Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 200 …
Unitat: U Quantitat: 40,000

A. Mà d'obra
Descripció Unitat Quantitat Preu unitari ( € ) Preu total (€)

Oficial 1ª construcció d'obra civil. h 0,474 23,30 11,04
Ajudant construcció d'obra civil. h 0,474 20,68 9,80

Subtotal 20,84
B. Material

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,… U 1,000 156,00 156,00
Repercussió, en la col·locació de banc, d'elements de … U 1,000 2,84 2,84

Subtotal 158,84
C. Maquinària

Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€)
Subtotal 0,00

Cost direct total 7.187,20
Cost direct unitari 179,68
Despeses generals 23,36
Cost unitari 203,04

Anàlisi de preus unitaris

Obra: Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa

Signatura

Data 27 de Gener de 2017



PROJECTE DE MILLORA URBANA  DOCUMENT 4 
EN L’ÀMBIT DE L’EIXAMPLE ANTIC DE TORTOSA PRESSUPOST 

 

 

4. PRESSUPOST 

  



1.1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig
i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

363,000

1.2 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

3.606,510

1.3 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

3.606,510

1.4 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense
incloure la demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

24.298,750

1.5 DMX040 m² Demolició de paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, sense incloure la demolició de la base
suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició manual del paviment. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

9.221,020

1.6 ADL015 U Talat d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra i camió amb cistella. Inclús
extracció de soca i arrels amb posterior reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació,
trossejat de branques, tronc i arrels, retirada de restes i deixalles, i càrrega a camió, sense incloure
transport a abocador autoritzat.
Inclou: Tall de les branques i el tronc. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i
les arrels. Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. Retirada de restes i deixalles.
Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

200,000

1.7 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

14.251,000

Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Conceptes no utilitzats en cap descomposició

Codi Ud Denominació Quantitat Preu Total



1.8 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el
temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

22.261,735

1.9 DCE010 U Demolició completa, combinada part element a element i part mitjançant pala giratòria sobre cadenes
amb cisalla i compressor pneumàtic d'edifici de 1472 m² de superfície total, aïllat, compost per 3 plantes
sobre rasant amb una altura edificada de 5 m. L'edifici presenta una estructura de fàbrica i el seu estat
de conservació es deficient, a la vista dels estudis previs realitzats. Inclús retirada de runes a abocador
autoritzat i neteja final. Sense incloure cànon d'abocament per lliurament de residus a gestor autoritzat.
Inclou: Demolició combinada de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui necessari.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Neteja final del solar. Retirada de runa i càrrega
sobre camió, prèvia classificació d'aquesta. Transport de deixalles a una deixelleria autoritzada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000

1.10 DDC020 m³ Demolició de mur de contenció de formigó armat amb martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

1.238,850

Pla de millora urbana de l'Eixample Antic de Tortosa Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 Conceptes no utilitzats en cap descomposició

Codi Ud Denominació Quantitat Preu Total



2.1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 30 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

21.521,000

2.2 ACC010 m³ Desmunt en terreny de trànsit compacte, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb
mitjans mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Carga mecànica a
camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una
vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

18.975,000

2.3 ACC020 m³ Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor
no superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en
aquest preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Fins i tot
aportació de material seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació
d'aquest.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients
mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja
del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest
seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la
qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris
per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas
d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el
Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

1.425,000

2.4 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km, considerant el
temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

40.496,000

2.5 ACR070 m³ Estesa de terres amb material seleccionat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

15.750,000
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3.1 MLB010 m Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons
UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb
morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera,
del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació,
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de
ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

7.361,020

3.2 MLR010b m Subministrament i col·locació de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

7.361,020

3.3 MBH010 m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús
com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant i formació de juntes de construção; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera, i
curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

16.136,750

3.4 MBH010b m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/12/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús
com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant i formació de juntes de construção; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera, i
curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

7.368,020
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3.5 MPA020 m² Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes bicapa de formigó,
quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x80 mm,
acabat superficial llis, color gris, aparellat a espiga, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre,
el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de
guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació
entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre
0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per base flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada formada pel terreny natural adequadament compactat fins arribar a una capacitat
portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a realitzar per
ajustar-los als cantells del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el
paviment, acabaments i peces especials.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la base.
Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellament de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

7.368,020

3.6 MLA010 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, mitjançant el conjunt de quatre peces prefabricades
de formigó de 80x80 cm i 60 cm de diàmetre interior, gris, recolzament del conjunt sobre una solera de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base ferm existent, no inclosa en aquest
preu. Inclús p/p d'excavació, Inclús p/p d'excavació i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i
neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les
peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

215,000

3.7 MPO010 m² Condicionament amb mitjans mecànics de paviment terrenc existent mitjançant el recrescut amb una
capa uniforme de sorra calcària de 10 cm d'espessor. Inclús tapat de sots i piconat individual, rasanteig,
estès, humectació, compactat i neteja
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del material de
reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat mitjançant corró
vibrador. Anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

23.504,770

3.8 F9E11103 m² Panot hidraulic de 20x20x8
16.136,750
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4.1 MPB010 m² Formació de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport,
replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa
de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

18.526,560

4.2 MPB010b m² Formació de paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent
AC22 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 22 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport,
replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa
de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

18.526,560

4.3 MBG010 m³ Formació de base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació
d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

3.705,312

4.4 ACE030 m³ Excavació en pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

1.534,200

4.5 ACE040 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

916,500
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4.6 ACR020 m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

6.352,000

4.7 ACP040 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del perfilat
i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

1.503,000

4.8 IUS011b m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 800 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció
de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

124,300

4.9 mo008b h Oficial 1ª lampista.
48,000

4.10 mo107b h Ajudant lampista.
48,000

4.11 IUS011c m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 1000 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció
de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

135,600

4.12 mo008c h Oficial 1ª lampista.
48,000

4.13 mo107c h Ajudant lampista.
48,000
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4.14 IUS011d m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 1200 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció
de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

229,350

4.15 mo008d h Oficial 1ª lampista.
64,000

4.16 mo107d h Ajudant lampista.
64,000

4.17 IUS011e m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció
de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

158,300

4.18 mo008e h Oficial 1ª lampista.
48,000

4.19 mo107e h Ajudant lampista.
48,000

4.20 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs,
incloent el reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

173,000

4.21 mo008f h Oficial 1ª lampista.
36,000

4.22 mo107f h Ajudant lampista.
36,000
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4.23 IUS052b U Formació de pou de registre de formigó en massa "in situ", de 1,00 m de diàmetre interior i 3 m d'altura
útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, cos i con asimètric
del pou, de 20 cm d'espessor, de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, conformats mitjançant encofrats
metàl·lics amortitzables en 20 usos, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de
ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per
vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús preparació del fons de l'excavació,
formació de canal en el fons del pou amb formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat
de la trobada dels col·lectors amb el pou i segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat superior,
rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu),
sense incloure l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic per a formació del cos i del con asimètric del pou. Abocament i
compactació del formigó en formació de pou. Retirada de l'encofrat. Formació del canal en el fons del
pou. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Col·locació
de marc, tapa de registre i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

38,000

4.24 mo004b h Oficial 1ª calefactor.
48,000

4.25 mo103b h Ajudant calefactor.
48,000

4.26 ACE040b m³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

2.789,000

4.27 IUP050 m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1.154,000

4.28 IUP060 m Subministrament i instal·lació de cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4
cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 25 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1.154,000

4.29 IUP110 U Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de
superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP 66, color gris RAL 7035; 1
interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2
interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors diferencials, un per cada
circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1
interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000
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4.30 TIF010 U Subministrament i instal·lació de fanal, model Rama "SANTA & COLE", de 6200 mm d'altura, compost
per columna cilíndrica d'acer galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1 lluminària rectangular de
poliamida, de 1163x200x98 mm, color gris, amb òptica d'alt rendiment d'alumini anoditzat i tancament
de vidre trempat, per a làmpada de vapor de sodi a alta pressió HST-MF de 150 W, classe de protecció
I, grau de protecció IP 66. Inclús dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I,
làmpada, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i comprovada, sense
incloure l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris.
Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

39,000

4.31 ACE040c m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

86,550

4.32 ACT010 m³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
a una distància menor de 0,5 km, considerant anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura
amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

103,860

4.33 ACR020b m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

86,550

4.34 IUB025 m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada
sota vorera formada per 4 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 50 mm² de secció, sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV i dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de
5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Fins i tot fil guia i cinta de senyalització. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels tubs. Col·locació
dels tubs en la rasa. Execució del reblert envoltant de sorra. Tendido de cables. Col·locació de la cinta
de senyalització. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

430,000
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4.35 IUC040 U Subministrament i instal·lació de centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó armat, de
4460x2380x3045 mm, apte per contenir un transformador i l'aparellatge necessari. Fins i tot transport i
descàrrega. Totalment muntat.
Inclou: Transport i descàrrega. Col·locació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000

4.36 IUC010 U Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de 1000
kVA de potència, de 24 kV de tensió assignada, 20 kV de tensió del primari i 420 V de tensió del
secundari en buit, de 50 Hz de freqüència, i grup de connexió Dyn11. Inclús accessoris necessaris per
la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000

4.37 ACE040d m³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

258,000

4.38 ACR020c m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

51,600

4.39 ACT010b m³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
a una distància entre 0,5 i 3 km, considerant anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura
amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

61,920

4.40 IUA020 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 63 mm
de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

430,000
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4.41 IFA010 U Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 5,8 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 2" de diàmetre amb comandament de clau
de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió
a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada
i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de
la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000

4.42 IEC010 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de
protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i
peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000

4.43 IFB020 U Subministrament i muntatge de pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de
51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm i aixeta de pas de comporta de llautó fos,
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclús connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de
forats pel pas dels tubs. Col·locació i connexió de l'aixeta de pas. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

4,000

4.44 IFB030 U Subministrament i instal·lació de vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre,
pressió màxima d'entrada de 15 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 4 bar, amb dues aixetes de
pas de comporta de llautó fos i filtre retenidor de residus de llautó. Fins i tot manòmetre, elements de
muntatge i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i connexió de les aixetes de pas. Col·locació i connexió del filtre.
Col·locació i connexionat de la vàlvula limitadora.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

3,000
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4.45 IUS011f m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm,
rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció
de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

430,000

4.46 mo008g h Oficial 1ª lampista.
48,000

4.47 mo107g h Ajudant lampista.
48,000

4.48 ACE040e m³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

131,580

4.49 ACE040f m³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

131,580

4.50 ACR020d m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

116,100
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4.51 ACT010c m³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
a una distància entre 0,5 i 3 km, considerant anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura
amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

157,896

4.52 IUT010b U Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de dimensions
interiors, 1290x1090x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la
xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, embocadura de
conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

2,000

4.53 IUT030 m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs
rígids de PVC-U, de 125 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix i suport separador cada 70 cm de longitud,
executada en rasa, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm
de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i compactació del formigó per a la formació del prisma de
formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Presentació en sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del
formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

430,000

4.54 ACE040g m³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

247,680

4.55 ACR020e m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

116,100
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4.56 IGA010 U Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de
l'empresa subministradora o la clau de sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos
liquats del petroli (GLP) amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 8 m de longitud
de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la
rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa
i clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada
mitjançant unió roscada, situada juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús demolició i aixecat
del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Entroncament
i rejuntat dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de canonades
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la
clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de distribució de gas. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

1,000

4.57 mo008h h Oficial 1ª lampista.
24,000

4.58 mo107h h Ajudant lampista.
24,000

4.59 TSV050 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de
60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

36,000

4.60 TSV030 U Subministrament i col·locació de pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de
100x50x3 mm, per a suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.
Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació del
pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

36,000

4.61 MSH010 m Marca vial longitudinal discontínua retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada, realitzada amb una
mescla de pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització, per a separació de carrils, preavís de marca contínua i delimitació de zones o places
d'estacionament. Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2.356,000

4.62 MSH010b m Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 10 cm d'amplada, realitzada amb una mescla
de pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització, per a separació de carrils, separació de sentits de circulació, vores de calçada, regulació
de l'avançament i delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús p/p de neteja i premarcatge.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

1.125,000
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4.63 TJC020 U Subministrament i instal·lació de conjunt de jocs infantils, compost per gronxador de tub d'acer pintat al
forn, de 2 places, amb penjadors de poliamida, seients de poliuretà i rodaments i cadenes d'acer
inoxidable, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 32,00 m² i 1,20 m d'altura lliure de
caiguda; casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau de 1,46 m d'altura, per a
nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura lliure de caiguda; joc de molla
d'acer i estructura de tub d'acer pintat al forn, de 1 plaça, amb panells HPL i seient de cautxú, per a
nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 7,50 m² i 0,45 m d'altura lliure de caiguda; balancí de tub
d'acer pintat al forn i panells HPL, de 2 places, amb molls d'acer i seients de polietilè, per a nens de 3 a
8 anys, amb zona de seguretat de 11,50 m² i 1,00 m d'altura lliure de caiguda; tobogan de plaques de
polietilè d'alta densitat, rampa de polietilè, barra de seguretat i graons de poliuretà amb nucli d'acer, per
a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 16,00 m² i 1,00 m d'altura lliure de caiguda, fixats a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús elements de fixació. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Neteja i preparació de la superfície suport. Muntatge, col·locació i aplomat del
conjunt de jocs infantils.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

2,000

4.64 TJR030 m² Subministrament i col·locació de paviment absorbidor d'impactes per a una altura màxima de caiguda
de 1,1 m, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat SBR, color vermell, de
500x500x20 mm, rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent. Inclús p/p de talls, acabats i
neteja. Totalment instal·lat sobre una superfície base (no inclosa en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles de cautxú. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

60,000

4.65 JSS020 U Subministrament de Lledoner (Celtis australis) de 20 a 25 cm de diàmetre de tronc, subministrat en
contenidor estàndard de 90 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

85,000

4.66 JSP010 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en
clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc, amb aportació d'un 25% de
terra vegetal garbellada. Inclús retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres excavades.
Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la
pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada i
càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

203,000

4.67 JSS020b U Subministrament de Til·ler d'Hongria (Tilia hybrida argentea) de 12 a 14 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 30 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

30,000

4.68 JSS010 U Subministrament de Llorer (Laurus nobilis 'Aurea') de 18 a 20 cm de diàmetre de tronc, subministrat en
contenidor estàndard de 150 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

26,000

4.69 JSS010b U Subministrament de Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de diàmetre de tronc,
subministrada en contenidor estàndard de 30 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

105,000
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4.70 ACE040h m³ Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

2.156,000

4.71 TMI010 U Subministrament i muntatge d'aparcament per a bicicletes model Bicilínea "SANTA & COLE" de dos
trams, per a 16 bicicletes, de 605 cm de longitud, compost per suports de barana de platina d'acer
inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, passamans i braços de tub d'acer inoxidable AISI 304 acabat polit
de 84 i 51 mm de diàmetre respectivament i 2 mm de gruix, fixat a una superfície suport (no inclosa en
aquest preu). Inclús p/p de replanteig, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

2,000

4.72 UMB020 U Subministrament i col·locació de banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill,
de 200 cm de longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i passadors d'acer
cadmiat, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

40,000
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Pàg. 2 

 

5. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

01 Demolicions       746.367,96 €  

02 Moviments de terres       331.315,47 €  

03 Ferms i paviments    1.574.001,51 €  

04 Xarxa de pluvials       440.255,49 €  

05 Xarxa d’enllumenat       165.072,45 €  

06 Serveis urbans a la parcela          77.655,35 €  

07 Senyalització            6.537,17 €  

08 Jardineria i Mobiliari urbà       207.693,35 €  

09 Partides alçades       402.468,93 €  
   

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     3.951.367,69 € 

 Despeses Generals (13% sobre PEM) 513.677,80 € 

 Benefici industrial (6% sobre PEM) 237.082,06 € 

 SUBTOTAL  4.702.127,55 € 

 IVA (21% sobre )  987.446,79 € 

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  5.689.574,34 € 

Així doncs, aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de 
CINC MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  3.951.367,69 € 

 

13 % Despeses Generals SOBRE  3.951.367,69 € 513.677,80 € 

6 % Benefici Industrial SOBRE  3.951.367,69 € 237.082,06 € 

 

Subtotal  4.702.127,55 € 

21 % IVA SOBRE  4.702.127,55 € 987.446,79 € 

 

T OTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  5.689.574,34 € 

 

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

CINC MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
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