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AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

01.01 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Pav iment Existent, per tal de procedir a l'entrega del nou paviment. Inclòs càrrega de runa sobre
camió o contenidor, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

PLAÇA MAJOR 1 7,00 7,00

7,000

01.02 m   Tall paviments form.o altres/peces disc                         

Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor.  Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon aboca-
ment.

C.TOMÀS COLL 2 5,00 10,00

1 30,00 30,00

1 22,00 22,00

PLAÇA MAJOR 1 200,00 200,00

262,000

01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon
abocament.

C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 110,00

1 15,00 6,00 90,00

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 552,00

1 15,00 5,00 75,00

1 8,00 9,00 72,00

1 22,00 5,00 110,00

1.009,000

01.04 m   Aixecat i recuperació de rigoles de pedra natural de 60x20cm    

Aixecat i recuperació de rigola de pedra de Sant Vicenç, de 60x20cm, a mà i amb compressor, picat
del material d'unió adherit a la seva superfície sense incloure la demolició de la base suport, amb mit-
jans manuals i recuperació del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Càrrega manual de peces sobre palet i càrrega mecància sobre camió. In-
clós el transport de palets a magatzem municipal i descàrrega. Inclós el transport a abocador dels en-
derrocs resultants, descàrrega i cànon d'abocament.

Prev isió 1 50,00 50,00

50,000

01.05 m   Demolició canonada fibrociment aigua. Inclós gestió residus.    

Demolició de canonada d'aigua potable de fibrociment de diversos diàmetres, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclosa la gestió
de residus. Treballs realitzats per empresa especialitzada.

C. TOMÀS COLL 1 21,00 21,00

21,000

01.06 m   Demolició claveguera form.D<=60cm,m.mec.+càrrega cam.           

Demolició de claveguera de formigó de 60 cm de diàmetre o de 40x60 cm, com a màxim, amb sole-
ra de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega
i cànon abocament.

C. TOMÀS COLL 1 21,00 21,00
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21,000

01.07 ut  Extracció, retirada i posterior recol·locació mobiliari exist.  

Extracció i retirada de mobiliari urbà existent, i posterior recol·locació. Picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retirada i càrrega
sobre camió. Inclós el transport a magatzem municipal i descàrrega. Inclou treballs de recol·locació.
Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment acabat i en correcte funcionament.

Bancs 3 3,00

Paperera 1 1,00

4,000

01.08 ut  Retirada i transport de jardineres existents.                   

Retirada i transport per a la seva posterior reutilització de jardineres existents, amb mitjans mecànics.
Inclou retirada i càrrega mecànica de la jardinera sobre camió. Inclòs treballs de paletització i trans-
port fins a magatzem municipal.

Plaça major 4 4,00

4,000

01.09 ut  Extracció de tapa de fosa exist. i posterior col. nova tapa     

Extracció de tapa de registre ex istent i posterior col·locació de nova tapa de registre de fundició arti-
culada amb tancament de seguretat o similar, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de ser-
vei.

Arqueta 40x 40 2 2,00

Prev isió 1 1,00

3,000

01.10 ut  Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació             

Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació amb morter.

PRE01 1 1,00

Prev isió 2 2,00

3,000

01.11 ut  Extracció, retirada i reutilització de senyal existent.         

Extracció i retirada de senyal ex istent. Picat del material d'unió adherit en els punts de suport. Fins i
tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retirada i càrrega sobre camió. Inclós el trans-
port a magatzem municipal i descàrrega.

C. TOMÀS COLL 1 1,00

PL. MAJOR 1 1,00

2,000

01.12 m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

Prev isió 1 10,00 10,00

10,000

01.13 pa  Complement treballs enderrocs                                   

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'enderroc. Inclou enderroc necessari i altres tre-
balls necessaris a definir per la direcció facultativa.

Prev isió 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 REPOSICIONS I CATES                                             

02.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Prev isió 16 1,00 1,00 16,00

16,000

02.03 m2  Enderroc i reposició de ferm existent totalment acabat.         

Enderroc i reposició de ferm asfàltic/vorera per a cata i/o rases serveis. Totalment acabat. Inclou ex-
cavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. La reposició del
ferm asfàltic inclou una capa de formigó pobre de 20cm de gruix , reg d'imprimació i capa asfàltica de
12cm de gruix.

Prev isió 3 5,00 1,00 15,00

15,000

 Pàgina 2

CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES                                              

03.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 0,40 44,00

1 15,00 6,00 0,40 36,00

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 0,40 220,80

1 15,00 5,00 0,40 30,00

1 8,00 9,00 0,40 28,80

1 22,00 5,00 0,40 44,00

COMPLEMENT 1 25,00 10,00 0,20 50,00

453,600

03.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació terreny 1,25 453,60 567,00

567,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ                                                    

04.01 m3  Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM                           

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

PREVISIÓ

C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 0,15 16,50

1 15,00 6,00 0,15 13,50

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 0,15 82,80

1 15,00 5,00 0,15 11,25

1 8,00 9,00 0,15 10,80

1 22,00 5,00 0,15 16,50

151,350

04.04 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              

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

C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 0,15 16,50

1 15,00 6,00 0,15 13,50

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 0,15 82,80

1 15,00 5,00 0,15 11,25

1 8,00 9,00 0,15 10,80

1 22,00 5,00 0,15 16,50

151,350

04.05 m3  Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com

Base per a pav iment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consis-
tència tova i grandària màx ima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat

C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 0,15 16,50

1 15,00 6,00 0,15 13,50

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 0,15 82,80

1 15,00 5,00 0,15 11,25

1 8,00 9,00 0,15 10,80

1 22,00 5,00 0,15 16,50

151,350

04.06 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 110,00

1 15,00 6,00 90,00

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 552,00

1 15,00 5,00 75,00

1 8,00 9,00 72,00

1 22,00 5,00 110,00

1.009,000

04.07 m2  Paviment de llamborda tipus Line de 20x10x8cm, de Torho o eqiv. 

Subministre i col·locació de pav iment amb llamborda de formigó prefabricat tipus Facemix  de TOR-
HO acabat color IMPERIAL o equivalent, de forma rectangular de 20x10x8cm, a confirmar per la di-
recció facultativa en el moment d'executar l'obra. Col·locat a trencajunts, amb morter de ciment ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Sobre base de formigó de 10cm
de gruix i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de
replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.
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C.TOMÀS COLL 1 22,00 5,00 110,00

1 15,00 6,00 90,00

PLAÇA MAJOR 1 46,00 12,00 552,00

1 15,00 5,00 75,00

1 8,00 9,00 72,00

1 22,00 5,00 110,00

1.009,000

04.08 m   Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=200mm,s/base form.HNE-15        

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'an-
coratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitèn-
cia mínima a compressió

PLAÇA MAJOR

Escocell 4 4,00 16,00

16,000

04.09 m   Rigola ampl.=20cm amb pedra Sant Vicenç 20x30cm,col.mort.       

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç, de 20x30x8 cm, col·locada sobre base de
formigó valorada en partida independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos. nclou
p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

C. TOMÀS COLL 2 5,00 10,00

PLAÇA MAJOR 2 10,00 20,00

1 12,00 12,00

1 15,00 15,00

1 6,00 6,00

2 8,50 17,00

1 7,00 7,00

2 3,50 7,00

94,000

04.10 m   Rigola amb pedra Sant Vicenç de 20x60cm recuperada en obra      

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç recuperada de la pròpia obra i prèv iament
guardades en fase d'enderrocs, de 20x60x8 cm, col·locada sobre base de formigó valorada en parti-
da independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos. nclou p.p. de treballs de replan-
teig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

Prev isió 1 20,00 20,00

20,000

04.11 pa  Complement treballs pavimentació                                

Partida alçada a justificar de complement de pavimentació. Inclou pav imentació necessària i altres
treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

Total 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 XARXA RESIDUALS                                                 

05.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

C. TOMÀS COLL

TubØ315 1 19,50 0,70 1,80 24,57

24,570

05.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació 1,25 24,57 30,71

30,710

05.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm., utilit-
zant corró v ibratori per a compactar

C. TOMÀS COLL

TubØ315 1 19,50 0,70 0,60 8,19

Deducció tub -0,785 19,50 0,31 0,31 -1,47

6,720

05.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

C. TOMÀS COLL

TubØ315 1 19,50 0,70 1,20 16,38

16,380

05.05 m   Tub PVC DN=400mm helic.,autoportant,unió massilla adhes.poliur.,

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exterior-
ment, autoportant SN-8, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

PRE01-PR02 1 19,00 19,00

19,000

05.07 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada per
dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92
cm d'alçada, Bastiment quadrat i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar
amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equivalent, D-400,
i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó
de D 31 mm clavat amb morter epoxi, incloses connex ions a col·lectors i embornals totalment acabat
segons plànols de detall.

PR02 1 1,00

1,000

05.08 u   Bastiment quadrat+tapa circular abat.fosa dúctil,p/pou registre,

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, model Aparente R-3 de
Fundició Dúctil Fabregas o equivalent, marc de 85x85cm i tapa de 65 cm de diàmetre, amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, classe D400 segons UNE-EN 124, col.locat amb morter. To-
talment instal·lat i col·locat. Inclou material i mà d'obra necessària.
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PRE01 1 1,00

1,000

05.09 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent. Tot inclòs completament acabat.

Total 2 2,00

2,000

05.12 u   Reconnexió d'escomesa existent                                  

Treballs de reconnex ió d'escomesa existent. Totalment acabat. Inclou material i mà d'obra necessà-
ria.

Prev isió 1 1,00

1,000

05.13 pa  Complement treballs sanejament                                  

Partida alçada a justificar de complement de xarxa sanejament. Inclou xarxa de sanejament neces-
sària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

Prev isió 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 XARXA PLUVIALS                                                  

06.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

C. TOMÀS COLL

TUB Ø400 1 21,00 0,80 1,60 26,88

REIXA 1 4,00 1,00 0,60 2,40

PLÇA MAJOR

Tub Ø400 1 25,00 0,80 1,00 20,00

TubØ315 1 7,00 0,80 0,80 4,48

53,760

06.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació 1,25 53,76 67,20

67,200

06.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm., utilit-
zant corró v ibratori per a compactar

C. TOMÀS COLL

TUB Ø400 1 21,00 0,80 0,70 11,76

Deducció tub -0,785 21,00 0,40 0,40 -2,64

9,120

06.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

C. TOMÀS COLL

TUB Ø400 1 21,00 0,80 0,90 15,12

PLÇA MAJOR

Tub Ø400 1 25,00 0,80 0,30 6,00

TubØ315 1 7,00 0,80 0,20 1,12

22,240

06.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

TUB PEØ400

C.Tomàs coll:

PP01-PP02 1 19,00 19,00

Plaça Major:

Connex ió-PP03 1 16,00 16,00

PP03-PP04 1 9,00 9,00

44,000

06.07 m3  Protecció de tub amb formigó H-20                               

Protecció de tub amb formigó H-20

Plaça Major:
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Connex ió-PP03 1 16,00 0,80 0,70 8,96

PP03-PP04 1 9,00 0,80 0,70 5,04

Deducció tub Ø400 -0,785 3,00 0,40 0,40 -0,38

13,620

06.08 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de formi-
gó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada per dins,
tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92 cm
d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equivalent, D-400,  i graons
per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó de D 31
mm clavat amb morter epoxi, incloses connex ions a col·lectors i embornals totalment acabat segons
plànols de detall.

PP01 1 1,00

PP02 1 1,00

PP03 1 1,00

PP04 1 1,00

4,000

06.10 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent. Tot inclòs completament acabat.

Plaça major 1 1,00

1,000

06.11 u   Connexió a xarxa existent provisional mitjançant sobreeixidor   

Connexió a xarxa existent provisional mitjançant sobreeix idor, amb tub de PE Ø315MM protegit
amb formigó. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou mà d'obra i mate-
rial necessaris.

Total 1 1,00

1,000

06.15 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a
embornals i reixes inclosa excavació de la rasa,terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i  part
proporcional de connex ió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

C.Tomàs Coll:

Reix a 1 3,00 3,00

Plaça Major:

Reix a 1 7,00 7,00

10,000

06.16 m   Interceptor amb canal pref. i reixa D400 de 1x0.5m.             

Interceptor linial amb canal prefabricada tipus FD model RC50 de Benito o equivalent, amb reixa de
fundició dúctil D400, tipus Tango D4 model RC199RN4 de Benito o equivalent. Inclou formigonat late-
ral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs completament aca-
bat, segons indicacions de la direcció facultativa. Iinclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa,
segons plànols. Inclòs material i mà d'obra necessària.

C.Tomàs Coll:

Reix a 1 4,00 4,00

Plaça Major:

Reix a 1 2,00 2,00

6,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

06.17 pa  Complement treballs pluvials                                    

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de pluvials. Inclou xarxa de pluvials necessària i
altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

Prev isió 1 1,00

1,000
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CAPITOL 07 XARXA ELÈCTRICA                                                 

SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      

07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Cates serv eis 8 1,00 1,00 1,00 8,00

8,000

07.01.02 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses existents.

PLAÇA MAJOR

Passatubs Prev isió 1 10,00 0,40 0,80 3,20

1 29,00 0,40 0,80 9,28

1 13,50 0,40 0,80 4,32

Passatubs Caix a endolls 1 10,00 0,40 0,80 3,20

Passatubs escomesa 1 13,00 0,40 0,80 4,16

24,160

07.01.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

PLAÇA MAJOR

Passatubs Prev isió 1 10,00 0,40 0,40 1,60

1 29,00 0,40 0,40 4,64

1 13,50 0,40 0,40 2,16

Passatubs Caix a endolls 1 10,00 0,40 0,40 1,60

Passatubs escomesa 1 13,00 0,40 0,40 2,08

12,080

07.01.04 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació terreny 1,25 24,16 30,20

30,200

07.01.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

PLAÇA MAJOR

Passatubs Prev isió 1 10,00 10,00

1 29,00 29,00

1 13,50 13,50

Passatubs Caix a endolls 1 10,00 10,00

Passatubs escomesa 1 13,00 13,00

75,500



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

07.01.06 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=200mm, col·locat en rasa i protegit amb f

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 200 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix amb grau
de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó

PLAÇA MAJOR

Passatubs Prev isió 1 10,00 10,00

1 29,00 29,00

1 13,50 13,50

Passatubs Caix a endolls 1 10,00 10,00

Passatubs escomesa 1 13,00 13,00

75,500

07.01.08 ut  Obra civil empotrament caixa d'endolls a mur de pedra.          

Formació de caixa empotrada en façana de 60x80cm amb marc i tapa d'acer corten. Inclosa entrada
inferior pel cable. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. In-
clòs material i mà d'obra necessària.

PLAÇA MAJOR

Total 2 2,00

2,000

07.01.09 ut  Arqueta de registre de 0,60x0,60x0,90 m + bastiment i tapa reg. 

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix  de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mix t amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre i col·locació de bastiment i tapa per a peri-
có de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i D-400, col·locat amb morter, amb nom del servei i
anagrama de l'Ajuntament.

PL.MAJOR

Total 8 8,00

8,000

07.01.10 pa  Complement treballs obra civil xarxa elèctrica                  

Partida alçada a justificar de complement d'obra civ il de la xarxa elèctrica. Inclou obra civ il en xarxa
elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

Complement 1 1,00

1,000

 Pàgina 7

SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIONS                                                  

07.02.03 ut  Presa de Terra de CGP                                           

Subministre i Col·locació de presa de terra CGP o ADU amb 1 piqueta de 2ml 14.6 mm  de diàme-
tre, grapa i 4 ml d cable RV 1x50 0.6/1kv Cu

Total 2 2,00

2,000

07.02.04 ut  Conveni FecsaEndesa.                                            

Conveni amb company ia subministradora Endesa per a nova caixa empotrada en mur. Totalment
acabat. Inclou cànon companyia.

Total 1 1,00

1,000

07.02.05 ut  Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66.        

Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66. Inclou 4 base d'endolls i 2 base d'endolls Tri-
fàsic. Preparat per potència de fins a 10 kw.

Total 2 2,00

2,000

07.02.06 ut  Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls                   

Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls. Inclòs instal·lació comptador. Inclou mà d'obra i mate-
rial necessari. Totalment acabat.

Total 1 1,00

1,000

07.02.07 u   Caixa comand./protecc,mat.autoextingible,+porta.                

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb inter-
ruptor diferencial i 4 interruptors magnetotèrmics, muntada dins armari d'obra. Totalment instal·lada. In-
clou material i mà d'obra necessària.

Total 2 2,00

2,000

07.02.09 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connex ió a terra a fons de rasa.

Total 2 55,00 110,00

110,000

07.02.10 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x25mm2,col.tub                            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Total 1 60,00 60,00

60,000

07.02.11 pa  Complement treballs instal·lació xarxa elèctrica                

Partida alçada a justificar de complement d'instal·lació de la xarxa elèctrica. Inclou instal·lació de xar-
xa elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

Complement 1 1,00

1,000
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PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 XARXA AIGUA POTABLE                                             

SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      

08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Prev isió 4 1,00 1,00 1,00 4,00

4,000

08.01.02 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 21,00 0,40 0,90 7,56

PL. MAJOR

Tub PE63 1 27,00 0,40 0,90 9,72

17,280

08.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació terreny 1,25 17,28 21,60

21,600

08.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm., utilit-
zant corró v ibratori per a compactar

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 21,00 0,40 0,30 2,52

PL. MAJOR

Tub PE63 1 27,00 0,40 0,30 3,24

5,760

08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 21,00 0,40 0,60 5,04

PL. MAJOR

Tub PE63 1 27,00 0,40 0,60 6,48

11,520

08.01.06 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 21,00 21,00

PL. MAJOR

Tub PE63 1 27,00 27,00
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48,000

08.01.07 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160
mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 1,00

PL. MAJOR

Tub PE63 1 1,00

2,000

08.01.08 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

obra civ il connex ió a xarxa existent inclosos massacots de formigó per a connexió.

C.TOMÀS COLL

Total 2 2,00

PL. MAJOR

Total 1 1,00

3,000

08.01.09 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canvis de direcció. Tot inclòs to-
talment acabat segons indicacions company ia d'aigua.

C. TOMÀS COLL

Total 2 1,00 1,00 1,00 2,00

PL. MAJOR

Total 1 1,00 1,00 1,00 1,00

3,000

08.01.10 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abastament.
Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material
necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.

C. TOMÀS COLL

Prev isió 1 1,00

PL. MAJOR

Prev isió 3 3,00

4,000

08.01.12 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          

Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia

PL. MAJOR 1 1,00

1,000

08.01.13 pa  Complement obra civil xarxa aigua potable                       

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa aigua potable. Inclou xarxa
aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

1,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

08.02.02 m   Conducció PEAD D125mm, PN 16bar, recob.sorra                    

Conducció PE 100, PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a connexions i deriva-
cions.

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 21,00 21,00

21,000

08.02.03 m   Conducció PEAD D63mm, PN 16bar, recob.sorra                     

Conducció PE 100, PEAD D 63 mm, gruix  5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16
bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a connexions i deriva-
cions.

PL. MAJOR

Tub PE63 1 27,00 27,00

27,000

08.02.05 ut  SiC vàlvula comporta manual amb brides a tub                    

Vàlvula de comporta manual amb brides, a tub, de 16 bar de PN, tapa de fosa, comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inox idable, amb accionament amb eix  vertical,
muntada en pericó de canalització soterrada.

C.TOMÀS COLL

tub PE125 1 1,00

PL. MAJOR

Tub PE63 1 1,00

2,000

08.02.06 ut  Connexió a xarxa d'aigua existent                               

Treballs de connexions a la xarxa d'aigua potable existent de les noves canonades instal·lades. To-
talment acabat segons indicacions company ia.

C. TOMÀS COLL

total 2 2,00

PL. MAJOR

Total 1 1,00

3,000

08.02.07 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abastament.
Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material
necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.

C. TOMÀS COLL

Prev isió 1 1,00

PL. MAJOR

Prev isió 3 3,00

4,000
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08.02.08 pa  Complement instal·lació aigua potable                           

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa aigua potable. Inclou xar-
xa aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

Prev isió 1 1,00

1,000

08.02.09 ut  Reconnexió escomesa existent fins armari escomesa               

Treballs necessaris per executar reconnex ió d'escomesa existent amb la nova xarxa d'abastament
fins a armari d'escomesa. Inclou treballs de repicat de façana i connexió a armari d'escomesa. Inclós
els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i
en correcte funcionament.

C. TOMÀS COLL

Prev isió 1 1,00

PL. MAJOR

Prev isió 3 3,00

4,000
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CAPITOL 09 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

SUBCAPITOL 09.01 OBRA CIVIL                                                      

09.01.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses existents.

PL.MAJOR

Conducció 1 11,00 0,40 0,70 3,08

3,080

09.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació 1,25 3,08 3,85

3,850

09.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

PL.MAJOR

Conducció 1 11,00 0,40 0,50 2,20

2,200

09.01.06 m   Canalització 2 tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x20cm form.        

Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble ca-
pa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

PL.MAJOR

Conducció 1 11,00 11,00

11,000

09.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

PL.MAJOR

Conducció 1 11,00 11,00

11,000

09.01.08 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de 10
cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

PL.MAJOR

arqueta 2 2,00

2,000

09.01.12 u   Treball obra civil conversió aeri-soterrani punt de llum        

Treballs d'obra civ il de formació de conversió aeri soterrani per a un conducte elèctric d'enllumenat
mitjançant conversió aeri-soterrani per a punt de llum ex istent protegit amb tubular de coure acabat
rústic. Inclou tub de coure i caixa d'empale empotrada a façana i portella d'acer corten. Inclós mate-
rial i mà d'obra necessaris. Totalment acabat.

PL.MAJOR
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Total 2 2,00

2,000

09.01.13 u   Presa de terra amb pica coure 2m                                

Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

PL.MAJOR

Total 2 2,00

2,000

09.01.14 pa  Complement obra civil xarxa enllumenat                          

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa enllumenat. Inclou xarxa
enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

1,000

SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

09.02.01 pa  Retirada de línies existents en façana.                         

Partida alçada de retirada de línies exitents en façana. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport
abocador descàrrega i  cànon abocament.

Total 1 1,00

1,000

09.02.02 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu protegit, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per dins tub a
façana edifici existent.

PL.MAJOR

muntant 2 4,00 8,00

8,000

09.02.03 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connex ió a terra a fons de rasa.

PL.MAJOR

Conducció 1 11,00 11,00

11,000

09.02.04 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

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

PL.MAJOR

Conducció 1 11,00 11,00

muntant 2 4,00 8,00

19,000

09.02.06 u   Treballs instal·lació Connexió Xarxa Existent                   

Connexió Xarxa Enllumenat a Xarxa Ex istent. Inclou treballs necessaris d'instal·lació per a realitzar
la conversió aeri-soterrani. Inclós el material i mà d'obra necessaris.

PL. MAJOR

Total 2 2,00

2,000

09.02.08 pa  Complement instal·lació xarxa enllumenat                        

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa enllumenat. Inclou xarxa
enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Prev isió 1 1,00

1,000
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CAPITOL 10 XARXA TELEFONIA                                                 

10.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses existents.

C.TOMÀS COLL

Conducció 1 9,00 0,40 0,80 2,88

PLAÇA MAJOR

Escomesa 1 12,00 0,40 0,80 3,84

6,720

10.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex cav ació 1,25 6,72 8,40

8,400

10.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

C.TOMÀS COLL

Conducció 1 9,00 0,40 0,40 1,44

PLAÇA MAJOR

Escomesa 1 12,00 0,40 0,40 1,92

3,360

10.04 u   Pericó Tipus  "M"  pref. 30x30 + bastiment i tapa 420x420x40    

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat per a Telefonia tipus "M" de 30x30 sobre solera
de formigo HM-20 de 10 cm de gruix  inclos subministrament i col·locació de Bastiment i Tapa per a
pericó de servei de Telefonia de fosa grisa de 420x420x40 mm i de D-400,AMB GRAVAT NOM
SERVEI col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

C. TOMÀS COLL 1 1,00

PLAÇA MAJOR 1 1,00

2,000

10.05 m   Canalització formigonada 2tubs PVC rígids D=110mm               

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de formi-
gó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou separadors, fil guia i mandrilat. Totalment acabat. Inclós material i mà d'obra necessària.

C.TOMÀS COLL

Conducció 1 9,00 9,00

PLAÇA MAJOR

Escomesa 1 12,00 12,00

21,000

10.06 u   Connexió a xarxa existent - conversió                           

Connexió a Xarxa existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, inclou subministrament i
Col·locació de tres tubs d'acer galvanitzat de 6 cm de diàmetre formigonats.  Deixant la connexió to-
talment acabada i en perfecte funcionament.

C. TOMÀS TORRENT 1 1,00

1,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

10.07 u   Connexió a xarxa existent - línia soterrada                     

Connexió a Xarxa existent en línia soterrada mitjançant arqueta ex istent, deixant la connexió total-
ment acabada i en perfecte funcionament.

C. TOMÀS TORRENT 1 1,00

PLAÇA MAJOR 1 1,00

2,000

10.08 u   Formació de nova escomesa                                       

Formació de nova escomesa a edifici ex istent. Totalment acabat segons indicacions de la direcció fa-
cultativa i la companyia Telefònica. Inclou material i mà d'obra necessària.

PL.MAJOR

Edifici núm.4 1 1,00

1,000

10.09 pa  Complement treballs xarxa telefònica                            

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions. Inclou xarxa de telecomu-
nicacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

Prev isió 1 1,00

1,000
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CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  

11.01 u   Sub i col de pilona extraible de fundició.                      

Subministre i col·locació de pilona ex traible de fundició, model a escollir per la direcció facultativa. In-
clou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funcionament.

PL. MAJOR 6 6,00

6,000

11.03 ml  S i C de barana metàl·lica, mateixes característiques existent  

Subministre i col·locació de barana metàl·lica amb les mateixes característiques que la barana exis-
tent ubicada a la plaça Major. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i col·locat.

PL. MAJOR

Muret 1 9,00 9,00

9,000

11.04 u   Formació de rampa en muret de mamposteria existent              

Treballs de formació de rampa en zona muret de pedra ex istent seguint indicacions de la direcció fa-
cultativa. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

PL. MAJOR

Muret de pedra 1 1,00

1,000

11.05 m3  Mur de pedra local, mateixes característiques que l'existent    

Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v istes, fabricada amb pedres de
maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi,
en murs d'espessor variable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, ele-
ments per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles, cantonades, rebut i rejun-
tat. Mateix acabat que mur de pedra local existent. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

PL. MAJOR

Mur pedra 1 9,00 0,40 0,40 1,44

1,440

11.06 m2  Repicat de pedra existent per a remolinat de parament vertical  

Repicat  de mur existent per a la regularització de superfícies de pedra en paraments verticals exis-
tents amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per a posterior remoli-
nat valorat a partida independent. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Mur ex istent 1 18,00 2,00 36,00

0,5 13,00 2,00 13,00

49,000

11.07 m2  Remolinat de parament vertical exterior <3m                     

Arrebossat reglejat sobre parament vertical ex terior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

Mur ex istent 1 18,00 2,00 36,00

0,5 13,00 2,00 13,00

49,000

11.08 m2  Pintat de parament remolinat amb acabat òxid de ferro           

Pintat de parament vertical ex terior amb alçada màx ima de 3m, amb acabat d'óxid de ferro, seguint
les indicacions de la direcció facultativa.

Mur ex istent 1 18,00 2,00 36,00



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

0,5 13,00 2,00 13,00

49,000
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CAPITOL 12 SENYALITZACIÓ                                                   

12.01 pa  Complement de senyalització horitzontal                         

Partida alçada a justificar de complement de senyalització horitzontal. Inclou repintat de senyalització
horitzonal necessària i altres treballs necessaris.

Prev isió 1 1,00

1,000

12.02 pa  Complement senyalització vertical                               

Partida alçada a justificar de senyalització vertical.

Prev isió 1 1,00

1,000

12.03 u   Recol·locació de senyal existent                                

Treballs de recol·locació de senyal ex istent ex treta en la fase d'enderrocs i reutilitzada. Inclou mate-
rial i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

C.Tomàs Coll 1 1,00

Pl. Major 1 1,00

2,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 13 CONTROL QUALITAT                                                

13.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

1,000

 Pàgina 14

CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT                                               

14.01 pa  Seguretat i salut                                               

Partida alçada a justificar de la part destinada a Seguretat i Salut.

1,000



AMIDAMENTS
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 15 VARIS I  IMPREVISTOS                                             

15.01 u   Varis i imprevistos a Jusitificar                               

Varis i imprevistos a Justificar.

1,000

15.02 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i
elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra.

1,000

15.03 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els ser-
veis realment executats a l'obra.

1,000

 Pàgina 15
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QUADRE DE PREUS 1
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
01.01 m   Tall paviments asfàltics disc                                   1,47

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Pav iment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment. Inclòs càrrega de ru-
na sobre camió o contenidor, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

01.02 m   Tall paviments form.o altres/peces disc                         3,50

Tall de pav iments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de dia-
mant i càrrega de runa sobre camió o contenidor.  Inclou transport a abocador, descàrrega i cà-
non abocament.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre 4,51

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrre-
ga i cànon abocament.

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.04 m   Aixecat i recuperació de rigoles de pedra natural de 60x20cm    7,50

Aixecat i recuperació de rigola de pedra de Sant Vicenç, de 60x20cm, a mà i amb compressor,
picat del material d'unió adherit a la seva superfície sense incloure la demolició de la base suport,
amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior reutilització, sense deterio-
rar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega ma-
nual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Càrrega manual de peces sobre palet i càrrega me-
cància sobre camió. Inclós el transport de palets a magatzem municipal i descàrrega. Inclós el
transport a abocador dels enderrocs resultants, descàrrega i cànon d'abocament.

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.05 m   Demolició canonada fibrociment aigua. Inclós gestió residus.    10,10

Demolició de canonada d'aigua potable de fibrociment de diversos diàmetres, amb mitjans mecà-
nics i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclosa
la gestió de residus. Treballs realitzats per empresa especialitzada.

DEU  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.06 m   Demolició claveguera form.D<=60cm,m.mec.+càrrega cam.           7,59

Demolició de claveguera de formigó de 60 cm de diàmetre o de 40x60 cm, com a màxim, amb
solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador,
descàrrega i cànon abocament.

SET  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.07 ut  Extracció, retirada i posterior recol·locació mobiliari exist.  110,00

Extracció i retirada de mobiliari urbà existent, i posterior recol·locació. Picat del material d'unió
adherit en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retira-
da i càrrega sobre camió. Inclós el transport a magatzem municipal i descàrrega. Inclou treballs
de recol·locació. Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment acabat i en correcte funciona-
ment.

CENT DEU  EUROS

01.08 ut  Retirada i transport de jardineres existents.                   30,00

Retirada i transport per a la seva posterior reutilització de jardineres ex istents, amb mitjans mecà-
nics. Inclou retirada i càrrega mecànica de la jardinera sobre camió. Inclòs treballs de paletització
i transport fins a magatzem municipal.

TRENTA  EUROS

01.09 ut  Extracció de tapa de fosa exist. i posterior col. nova tapa     95,00

Extracció de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre de fundició
articulada amb tancament de seguretat o similar, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus
de servei.

NORANTA-CINC  EUROS
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01.10 ut  Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació             70,00

Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació amb morter.

SETANTA  EUROS

01.11 ut  Extracció, retirada i reutilització de senyal existent.         25,00

Extracció i retirada de senyal existent. Picat del material d'unió adherit en els punts de suport.
Fins i tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retirada i càrrega sobre camió. Inclós
el transport a magatzem municipal i descàrrega.

VINT-I-CINC  EUROS

01.12 m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca 7,46

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

SET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.13 pa  Complement treballs enderrocs                                   600,00

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'enderroc. Inclou enderroc necessari i altres
treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

SIS-CENTS  EUROS
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PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 REPOSICIONS I CATES                                             
02.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,00

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS

02.03 m2  Enderroc i reposició de ferm existent totalment acabat.         35,00

Enderroc i reposició de ferm asfàltic/vorera per a cata i/o rases serveis. Totalment acabat. Inclou
excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. La repo-
sició del ferm asfàltic inclou una capa de formigó pobre de 20cm de gruix , reg d'imprimació i capa
asfàltica de 12cm de gruix.

TRENTA-CINC  EUROS
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CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES                                              
03.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,49

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

SIS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ                                                    
04.01 m3  Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM                           21,51

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

04.04 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              19,81

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

DINOU  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

04.05 m3  Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com 83,07

Base per a pav iment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, con-
sistència tova i grandària màx ima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat

VUITANTA-TRES  EUROS amb SET CÈNTIMS

04.06 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6  2,19

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

DOS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.07 m2  Paviment de llamborda tipus Line de 20x10x8cm, de Torho o eqiv. 28,71

Subministre i col·locació de pav iment amb llamborda de formigó prefabricat tipus Facemix de
TORHO acabat color IMPERIAL o equivalent, de forma rectangular de 20x10x8cm, a confirmar
per la direcció facultativa en el moment d'executar l'obra. Col·locat a trencajunts, amb morter de
ciment elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Sobre base de for-
migó de 10cm de gruix i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou
p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment aca-
bat.

VINT-I-VUIT  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

04.08 m   Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=200mm,s/base form.HNE-15        38,86

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

04.09 m   Rigola ampl.=20cm amb pedra Sant Vicenç 20x30cm,col.mort.       55,08

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç, de 20x30x8 cm, col·locada sobre base
de formigó valorada en partida independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos.
nclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

04.10 m   Rigola amb pedra Sant Vicenç de 20x60cm recuperada en obra      9,48

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç recuperada de la pròpia obra i prèviament
guardades en fase d'enderrocs, de 20x60x8 cm, col·locada sobre base de formigó valorada en
partida independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos. nclou p.p. de treballs
de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

NOU  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

04.11 pa  Complement treballs pavimentació                                500,00

Partida alçada a justificar de complement de pavimentació. Inclou pavimentació necessària i al-
tres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

CINC-CENTS  EUROS
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CAPITOL 05 XARXA RESIDUALS                                                 
05.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,49

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

SIS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

05.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               11,17

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm.,
utilitzant corró v ibratori per a compactar

ONZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

05.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           10,76

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

DEU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

05.05 m   Tub PVC DN=400mm helic.,autoportant,unió massilla adhes.poliur., 28,78

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat ex te-
riorment, autoportant SN-8, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa

VINT-I-VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

05.07 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm 340,00

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix, base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment quadrat i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat
o similar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equi-
valent, D-400,  i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de
215x364 mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epox i, incloses connexions a col·lectors
i embornals totalment acabat segons plànols de detall.

TRES-CENTS QUARANTA  EUROS

05.08 u   Bastiment quadrat+tapa circular abat.fosa dúctil,p/pou registre, 128,25

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, model Aparente R-3
de Fundició Dúctil Fabregas o equivalent, marc de 85x85cm i tapa de 65 cm de diàmetre, amb
gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, classe D400 segons UNE-EN 124, col.locat amb
morter. Totalment instal·lat i col·locat. Inclou material i mà d'obra necessària.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

05.09 u   Connexió a Xarxa Existent                                       300,00

Connex ió a Xarxa Existent. Tot inclòs completament acabat.

TRES-CENTS  EUROS

05.12 u   Reconnexió d'escomesa existent                                  250,00

Treballs de reconnexió d'escomesa ex istent. Totalment acabat. Inclou material i mà d'obra neces-
sària.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

05.13 pa  Complement treballs sanejament                                  200,00

Partida alçada a justificar de complement de xarxa sanejament. Inclou xarxa de sanejament ne-
cessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

DOS-CENTS  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 XARXA PLUVIALS                                                  
06.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,49

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

SIS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

06.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

06.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               11,17

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm.,
utilitzant corró v ibratori per a compactar

ONZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

06.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           10,76

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

DEU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

06.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  34,85

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, pre-
v ist per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

06.07 m3  Protecció de tub amb formigó H-20                               70,00

Protecció de tub amb formigó H-20

SETANTA  EUROS

06.08 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c 450,00

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix, base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o simi-
lar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equivalent,
D-400,  i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364
mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epox i, incloses connexions a col·lectors i embor-
nals totalment acabat segons plànols de detall.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

06.10 u   Connexió a Xarxa Existent                                       300,00

Connex ió a Xarxa Ex istent. Tot inclòs completament acabat.

TRES-CENTS  EUROS

06.11 u   Connexió a xarxa existent provisional mitjançant sobreeixidor   270,00

Connex ió a xarxa ex istent provisional mitjançant sobreeix idor, amb tub de PE Ø315MM protegit
amb formigó. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou mà d'obra i
material necessaris.

DOS-CENTS SETANTA  EUROS

06.15 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         56,00

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre
per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa,terraplè de la rasa, amb material sel·lec-
cionat i  part proporcional de connex ió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

CINQUANTA-SIS  EUROS
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06.16 m   Interceptor amb canal pref. i reixa D400 de 1x0.5m.             166,76

Interceptor linial amb canal prefabricada tipus FD model RC50 de Benito o equivalent, amb reixa
de fundició dúctil D400, tipus Tango D4 model RC199RN4 de Benito o equivalent. Inclou formigo-
nat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs comple-
tament acabat, segons indicacions de la direcció facultativa. Iinclou excavació, reblert de terres i
reixa de fosa, segons plànols. Inclòs material i mà d'obra necessària.

CENT SEIXANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

06.17 pa  Complement treballs pluvials                                    500,00

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de pluvials. Inclou xarxa de pluv ials neces-
sària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

CINC-CENTS  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 XARXA ELÈCTRICA                                                 
SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      
07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,00

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS

07.01.02 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  3,99

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

07.01.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           10,76

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

DEU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

07.01.04 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

07.01.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,68

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

07.01.06 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=200mm, col·locat en rasa i protegit amb f 20,00

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 200 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb
grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó

VINT  EUROS

07.01.08 ut  Obra civil empotrament caixa d'endolls a mur de pedra.          550,00

Formació de caixa empotrada en façana de 60x80cm amb marc i tapa d'acer corten. Inclosa en-
trada inferior pel cable. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la direcció facul-
tativa. Inclòs material i mà d'obra necessària.

CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS

07.01.09 ut  Arqueta de registre de 0,60x0,60x0,90 m + bastiment i tapa reg. 200,00

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb pa-
rets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mix t amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre i col·locació de basti-
ment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i D-400, col·locat amb
morter, amb nom del servei i anagrama de l'Ajuntament.

DOS-CENTS  EUROS

07.01.10 pa  Complement treballs obra civil xarxa elèctrica                  500,00

Partida alçada a justificar de complement d'obra civ il de la xarxa elèctrica. Inclou obra civ il en
xarxa elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

CINC-CENTS  EUROS
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SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIONS                                                  
07.02.03 ut  Presa de Terra de CGP                                           100,00

Subministre i Col·locació de presa de terra CGP o ADU amb 1 piqueta de 2ml 14.6 mm  de dià-
metre, grapa i 4 ml d cable RV 1x50 0.6/1kv Cu

CENT  EUROS

07.02.04 ut  Conveni FecsaEndesa.                                            5.500,00

Conveni amb company ia subministradora Endesa per a nova caixa empotrada en mur. Total-
ment acabat. Inclou cànon company ia.

CINC MIL CINC-CENTS  EUROS

07.02.05 ut  Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66.        450,00

Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66. Inclou 4 base d'endolls i 2 base d'endolls
Trifàsic. Preparat per potència de fins a 10 kw.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

07.02.06 ut  Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls                   550,00

Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls. Inclòs instal·lació comptador. Inclou mà d'obra i
material necessari. Totalment acabat.

CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS

07.02.07 u   Caixa comand./protecc,mat.autoextingible,+porta.                450,00

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoex tingible, amb porta, amb in-
terruptor diferencial i 4 interruptors magnetotèrmics, muntada dins armari d'obra. Totalment ins-
tal·lada. Inclou material i mà d'obra necessària.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

07.02.09 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               2,25

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de ra-
sa.

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

07.02.10 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x25mm2,col.tub                            11,95

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapo-
lar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

07.02.11 pa  Complement treballs instal·lació xarxa elèctrica                500,00

Partida alçada a justificar de complement d'instal·lació de la xarxa elèctrica. Inclou instal·lació de
xarxa elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

CINC-CENTS  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 XARXA AIGUA POTABLE                                             
SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      
08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,00

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS

08.01.02 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,49

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

SIS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

08.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

08.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               11,17

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm.,
utilitzant corró v ibratori per a compactar

ONZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           10,76

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

DEU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

08.01.06 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,68

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

08.01.07 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            137,92

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix  vertical amb tub de PVC de diàmetre
125/160 mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

CENT TRENTA-SET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

08.01.08 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             180,00

obra civ il connexió a xarxa existent inclosos massacots de formigó per a connex ió.

CENT VUITANTA  EUROS

08.01.09 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    80,00

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció. Tot inclòs
totalment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

VUITANTA  EUROS

08.01.10 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     150,00

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abasta-
ment. Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el
material necessari per deixar la connex ió totalment acabada i en correcte funcionament.

CENT CINQUANTA  EUROS

08.01.12 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          89,50

Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia

VUITANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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08.01.13 pa  Complement obra civil xarxa aigua potable                       500,00

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa aigua potable. Inclou
xarxa aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

CINC-CENTS  EUROS

SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
08.02.02 m   Conducció PEAD D125mm, PN 16bar, recob.sorra                    22,78

Conducció PE 100, PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per
a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs comple-
tament acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a conne-
x ions i derivacions.

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

08.02.03 m   Conducció PEAD D63mm, PN 16bar, recob.sorra                     9,90

Conducció PE 100, PEAD D 63 mm, gruix  5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completa-
ment acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a connexions
i derivacions.

NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

08.02.05 ut  SiC vàlvula comporta manual amb brides a tub                    235,00

Vàlvula de comporta manual amb brides, a tub, de 16 bar de PN, tapa de fosa, comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inoxidable, amb accionament amb eix verti-
cal, muntada en pericó de canalització soterrada.

DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

08.02.06 ut  Connexió a xarxa d'aigua existent                               200,00

Treballs de connex ions a la xarxa d'aigua potable ex istent de les noves canonades instal·lades.
Totalment acabat segons indicacions company ia.

DOS-CENTS  EUROS

08.02.07 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     150,00

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abasta-
ment. Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el
material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.

CENT CINQUANTA  EUROS

08.02.08 pa  Complement instal·lació aigua potable                           500,00

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa aigua potable. Inclou
xarxa aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

CINC-CENTS  EUROS

08.02.09 ut  Reconnexió escomesa existent fins armari escomesa               300,00

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abasta-
ment fins a armari d'escomesa. Inclou treballs de repicat de façana i connex ió a armari d'esco-
mesa. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connex ió to-
talment acabada i en correcte funcionament.

TRES-CENTS  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
SUBCAPITOL 09.01 OBRA CIVIL                                                      
09.01.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  3,99

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

09.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

09.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           10,76

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

DEU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

09.01.06 m   Canalització 2 tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x20cm form.        13,37

Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

TRETZE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

09.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             0,68

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

09.01.08 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta 150,69

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de
10 cm de gruix inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

CENT CINQUANTA  EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

09.01.12 u   Treball obra civil conversió aeri-soterrani punt de llum        250,00

Treballs d'obra civ il de formació de conversió aeri soterrani per a un conducte elèctric d'enllume-
nat mitjançant conversió aeri-soterrani per a punt de llum ex istent protegit amb tubular de coure
acabat rústic. Inclou tub de coure i caixa d'empale empotrada a façana i portella d'acer corten. In-
clós material i mà d'obra necessaris. Totalment acabat.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

09.01.13 u   Presa de terra amb pica coure 2m                                50,00

Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

CINQUANTA  EUROS

09.01.14 pa  Complement obra civil xarxa enllumenat                          300,00

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa enllumenat. Inclou xar-
xa enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TRES-CENTS  EUROS
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SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
09.02.01 pa  Retirada de línies existents en façana.                         300,00

Partida alçada de retirada de línies exitents en façana. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport
abocador descàrrega i  cànon abocament.

TRES-CENTS  EUROS

09.02.02 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              3,27

Conductor de coure nu protegit, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per dins tub
a façana edifici existent.

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

09.02.03 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               2,25

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de ra-
sa.

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

09.02.04 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              2,71

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

DOS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

09.02.06 u   Treballs instal·lació Connexió Xarxa Existent                   150,00

Connex ió Xarxa Enllumenat a Xarxa Ex istent. Inclou treballs necessaris d'instal·lació per a realit-
zar la conversió aeri-soterrani. Inclós el material i mà d'obra necessaris.

CENT CINQUANTA  EUROS

09.02.08 pa  Complement instal·lació xarxa enllumenat                        300,00

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa enllumenat. Inclou
xarxa enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TRES-CENTS  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 XARXA TELEFONIA                                                 
10.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  3,99

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

10.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       5,50

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

10.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           10,76

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

DEU  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

10.04 u   Pericó Tipus  "M"  pref. 30x30 + bastiment i tapa 420x420x40    154,31

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat per a Telefonia tipus "M" de 30x30 sobre so-
lera de formigo HM-20 de 10 cm de gruix  inclos subministrament i col·locació de Bastiment i Ta-
pa per a pericó de servei de Telefonia de fosa grisa de 420x420x40 mm i de D-400,AMB GRA-
VAT NOM SERVEI col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

10.05 m   Canalització formigonada 2tubs PVC rígids D=110mm               13,60

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de
formigó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i av ís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou separadors, fil guia i mandrilat. Totalment acabat. Inclós material i mà d'obra ne-
cessària.

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

10.06 u   Connexió a xarxa existent - conversió                           280,00

Connex ió a Xarxa existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, inclou subministra-
ment i Col·locació de tres tubs d'acer galvanitzat de 6 cm de diàmetre formigonats.  Deixant la
connex ió totalment acabada i en perfecte funcionament.

DOS-CENTS VUITANTA  EUROS

10.07 u   Connexió a xarxa existent - línia soterrada                     110,00

Connex ió a Xarxa ex istent en línia soterrada mitjançant arqueta ex istent, deixant la connex ió to-
talment acabada i en perfecte funcionament.

CENT DEU  EUROS

10.08 u   Formació de nova escomesa                                       200,00

Formació de nova escomesa a edifici existent. Totalment acabat segons indicacions de la direc-
ció facultativa i la company ia Telefònica. Inclou material i mà d'obra necessària.

DOS-CENTS  EUROS

10.09 pa  Complement treballs xarxa telefònica                            400,00

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions. Inclou xarxa de teleco-
municacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

QUATRE-CENTS  EUROS
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CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  
11.01 u   Sub i col de pilona extraible de fundició.                      290,00

Subministre i col·locació de pilona extraible de fundició, model a escollir per la direcció facultati-
va. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funcionament.

DOS-CENTS NORANTA  EUROS

11.03 ml  S i C de barana metàl·lica, mateixes característiques existent  150,00

Subministre i col·locació de barana metàl·lica amb les mateixes característiques que la barana
existent ubicada a la plaça Major. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i
col·locat.

CENT CINQUANTA  EUROS

11.04 u   Formació de rampa en muret de mamposteria existent              200,00

Treballs de formació de rampa en zona muret de pedra existent seguint indicacions de la direcció
facultativa. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

DOS-CENTS  EUROS

11.05 m3  Mur de pedra local, mateixes característiques que l'existent    250,00

Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v istes, fabricada amb pedres de
maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb
morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes
de fàbrica, elements per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles, canto-
nades, rebut i rejuntat. Mateix  acabat que mur de pedra local ex istent. Inclós material i mà d'obra
necessària. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

11.06 m2  Repicat de pedra existent per a remolinat de parament vertical  20,00

Repicat  de mur existent per a la regularització de superfícies de pedra en paraments verticals
existents amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per a poste-
rior remolinat valorat a partida independent. Totalment acabat segons indicacions de la direcció fa-
cultativa.

VINT  EUROS

11.07 m2  Remolinat de parament vertical exterior <3m                     19,30

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb mor-
ter de ciment 1:4, remolinat

DINOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

11.08 m2  Pintat de parament remolinat amb acabat òxid de ferro           11,00

Pintat de parament vertical ex terior amb alçada màx ima de 3m, amb acabat d'óxid de ferro, se-
guint les indicacions de la direcció facultativa.

ONZE  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 12 SENYALITZACIÓ                                                   
12.01 pa  Complement de senyalització horitzontal                         300,00

Partida alçada a justificar de complement de senyalització horitzontal. Inclou repintat de senyalit-
zació horitzonal necessària i altres treballs necessaris.

TRES-CENTS  EUROS

12.02 pa  Complement senyalització vertical                               300,00

Partida alçada a justificar de senyalització vertical.

TRES-CENTS  EUROS

12.03 u   Recol·locació de senyal existent                                90,00

Treballs de recol·locació de senyal ex istent ex treta en la fase d'enderrocs i reutilitzada. Inclou
material i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

NORANTA  EUROS
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CAPITOL 13 CONTROL QUALITAT                                                
13.01 pa  Control de Qualitat                                             900,00

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

NOU-CENTS  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT                                               
14.01 pa  Seguretat i salut                                               1.000,00

Partida alçada a justificar de la part destinada a Seguretat i Salut.

MIL  EUROS
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CAPITOL 15 VARIS I  IMPREVISTOS                                             
15.01 u   Varis i imprevistos a Jusitificar                               4.000,00

Varis i imprevistos a Justificar.

QUATRE MIL  EUROS

15.02 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          600,00

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis
i elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra.

SIS-CENTS  EUROS

15.03 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             600,00

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els
serveis realment executats a l'obra.

SIS-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
01.01 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Pav iment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment. Inclòs càrrega de ru-
na sobre camió o contenidor, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 1,01

Maquinaria..................................................... 0,44

Materials........................................................ 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,47

01.02 m   Tall paviments form.o altres/peces disc                         

Tall de pav iments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de dia-
mant i càrrega de runa sobre camió o contenidor.  Inclou transport a abocador, descàrrega i cà-
non abocament.

Ma d'obra...................................................... 2,42

Maquinaria..................................................... 1,05

Materials........................................................ 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50

01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrre-
ga i cànon abocament.

Maquinaria..................................................... 4,51

TOTAL PARTIDA........................................... 4,51

01.04 m   Aixecat i recuperació de rigoles de pedra natural de 60x20cm    

Aixecat i recuperació de rigola de pedra de Sant Vicenç, de 60x20cm, a mà i amb compressor,
picat del material d'unió adherit a la seva superfície sense incloure la demolició de la base suport,
amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior reutilització, sense deterio-
rar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega ma-
nual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Càrrega manual de peces sobre palet i càrrega me-
cància sobre camió. Inclós el transport de palets a magatzem municipal i descàrrega. Inclós el
transport a abocador dels enderrocs resultants, descàrrega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,50

01.05 m   Demolició canonada fibrociment aigua. Inclós gestió residus.    

Demolició de canonada d'aigua potable de fibrociment de diversos diàmetres, amb mitjans mecà-
nics i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclosa
la gestió de residus. Treballs realitzats per empresa especialitzada.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,10

01.06 m   Demolició claveguera form.D<=60cm,m.mec.+càrrega cam.           

Demolició de claveguera de formigó de 60 cm de diàmetre o de 40x60 cm, com a màxim, amb
solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador,
descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 4,04

Maquinaria..................................................... 3,49

Materials........................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,59

01.07 ut  Extracció, retirada i posterior recol·locació mobiliari exist.  

Extracció i retirada de mobiliari urbà existent, i posterior recol·locació. Picat del material d'unió
adherit en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retira-
da i càrrega sobre camió. Inclós el transport a magatzem municipal i descàrrega. Inclou treballs
de recol·locació. Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment acabat i en correcte funciona-
ment.

TOTAL PARTIDA........................................... 110,00
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01.08 ut  Retirada i transport de jardineres existents.                   

Retirada i transport per a la seva posterior reutilització de jardineres ex istents, amb mitjans mecà-
nics. Inclou retirada i càrrega mecànica de la jardinera sobre camió. Inclòs treballs de paletització
i transport fins a magatzem municipal.

TOTAL PARTIDA........................................... 30,00

01.09 ut  Extracció de tapa de fosa exist. i posterior col. nova tapa     

Extracció de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre de fundició
articulada amb tancament de seguretat o similar, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus
de servei.

TOTAL PARTIDA........................................... 95,00

01.10 ut  Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació             

Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació amb morter.

TOTAL PARTIDA........................................... 70,00

01.11 ut  Extracció, retirada i reutilització de senyal existent.         

Extracció i retirada de senyal existent. Picat del material d'unió adherit en els punts de suport.
Fins i tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retirada i càrrega sobre camió. Inclós
el transport a magatzem municipal i descàrrega.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00

01.12 m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

Maquinaria..................................................... 7,46

TOTAL PARTIDA........................................... 7,46

01.13 pa  Complement treballs enderrocs                                   

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'enderroc. Inclou enderroc necessari i altres
treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 REPOSICIONS I CATES                                             
02.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00

02.03 m2  Enderroc i reposició de ferm existent totalment acabat.         

Enderroc i reposició de ferm asfàltic/vorera per a cata i/o rases serveis. Totalment acabat. Inclou
excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. La repo-
sició del ferm asfàltic inclou una capa de formigó pobre de 20cm de gruix , reg d'imprimació i capa
asfàltica de 12cm de gruix.

TOTAL PARTIDA........................................... 35,00
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CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES                                              
03.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

Ma d'obra...................................................... 0,62

Maquinaria..................................................... 5,86

Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,49

03.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ                                                    
04.01 m3  Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM                           

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

Ma d'obra...................................................... 0,94

Maquinaria..................................................... 4,98

Materials........................................................ 15,59

TOTAL PARTIDA........................................... 21,51

04.04 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              

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

Ma d'obra...................................................... 0,94

Maquinaria..................................................... 3,27

Materials........................................................ 15,60

TOTAL PARTIDA........................................... 19,81

04.05 m3  Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com

Base per a pav iment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, con-
sistència tova i grandària màx ima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 11,84

Maquinaria..................................................... 0,70

Materials........................................................ 70,53

TOTAL PARTIDA........................................... 83,07

04.06 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

Ma d'obra...................................................... 0,73

Materials........................................................ 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 2,19

04.07 m2  Paviment de llamborda tipus Line de 20x10x8cm, de Torho o eqiv. 

Subministre i col·locació de pav iment amb llamborda de formigó prefabricat tipus Facemix de
TORHO acabat color IMPERIAL o equivalent, de forma rectangular de 20x10x8cm, a confirmar
per la direcció facultativa en el moment d'executar l'obra. Col·locat a trencajunts, amb morter de
ciment elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Sobre base de for-
migó de 10cm de gruix i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou
p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment aca-
bat.

Ma d'obra...................................................... 4,56

Maquinaria..................................................... 0,04

Materials........................................................ 24,11

TOTAL PARTIDA........................................... 28,71

04.08 m   Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=200mm,s/base form.HNE-15        

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Ma d'obra...................................................... 5,77

Materials........................................................ 33,09

TOTAL PARTIDA........................................... 38,86
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04.09 m   Rigola ampl.=20cm amb pedra Sant Vicenç 20x30cm,col.mort.       

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç, de 20x30x8 cm, col·locada sobre base
de formigó valorada en partida independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos.
nclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

Ma d'obra...................................................... 8,19

Maquinaria..................................................... 0,01

Materials........................................................ 46,89

TOTAL PARTIDA........................................... 55,08

04.10 m   Rigola amb pedra Sant Vicenç de 20x60cm recuperada en obra      

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç recuperada de la pròpia obra i prèviament
guardades en fase d'enderrocs, de 20x60x8 cm, col·locada sobre base de formigó valorada en
partida independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos. nclou p.p. de treballs
de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

Ma d'obra...................................................... 8,83

Maquinaria..................................................... 0,01

Materials........................................................ 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 9,48

04.11 pa  Complement treballs pavimentació                                

Partida alçada a justificar de complement de pav imentació. Inclou pavimentació necessària i al-
tres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00



QUADRE DE PREUS 2
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 XARXA RESIDUALS                                                 
05.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

Ma d'obra...................................................... 0,62

Maquinaria..................................................... 5,86

Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,49

05.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

05.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm.,
utilitzant corró v ibratori per a compactar

Maquinaria..................................................... 3,07

Materials........................................................ 8,10

TOTAL PARTIDA........................................... 11,17

05.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 6,66

Materials........................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

05.05 m   Tub PVC DN=400mm helic.,autoportant,unió massilla adhes.poliur.,

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat ex te-
riorment, autoportant SN-8, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa

Ma d'obra...................................................... 3,72

Materials........................................................ 25,06

TOTAL PARTIDA........................................... 28,78

05.07 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix, base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment quadrat i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat
o similar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equi-
valent, D-400,  i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de
215x364 mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epox i, incloses connexions a col·lectors
i embornals totalment acabat segons plànols de detall.

TOTAL PARTIDA........................................... 340,00

05.08 u   Bastiment quadrat+tapa circular abat.fosa dúctil,p/pou registre,

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, model Aparente R-3
de Fundició Dúctil Fabregas o equivalent, marc de 85x85cm i tapa de 65 cm de diàmetre, amb
gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, classe D400 segons UNE-EN 124, col.locat amb
morter. Totalment instal·lat i col·locat. Inclou material i mà d'obra necessària.

Ma d'obra...................................................... 16,94

Materials........................................................ 111,31

TOTAL PARTIDA........................................... 128,25
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05.09 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connex ió a Xarxa Existent. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

05.12 u   Reconnexió d'escomesa existent                                  

Treballs de reconnexió d'escomesa ex istent. Totalment acabat. Inclou material i mà d'obra neces-
sària.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00

05.13 pa  Complement treballs sanejament                                  

Partida alçada a justificar de complement de xarxa sanejament. Inclou xarxa de sanejament ne-
cessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00



QUADRE DE PREUS 2
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 XARXA PLUVIALS                                                  
06.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

Ma d'obra...................................................... 0,62

Maquinaria..................................................... 5,86

Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,49

06.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

06.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm.,
utilitzant corró v ibratori per a compactar

Maquinaria..................................................... 3,07

Materials........................................................ 8,10

TOTAL PARTIDA........................................... 11,17

06.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 6,66

Materials........................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

06.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, pre-
v ist per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Ma d'obra...................................................... 7,14

Materials........................................................ 27,71

TOTAL PARTIDA........................................... 34,85

06.07 m3  Protecció de tub amb formigó H-20                               

Protecció de tub amb formigó H-20

TOTAL PARTIDA........................................... 70,00

06.08 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix, base d'obra de maó calat de 30cm de gruix , arrebossada i lliscada
per dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabri-
cat de 92 cm d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o simi-
lar amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equivalent,
D-400,  i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364
mm, amb rodó de D 31 mm clavat amb morter epox i, incloses connexions a col·lectors i embor-
nals totalment acabat segons plànols de detall.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

06.10 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connex ió a Xarxa Ex istent. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00
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06.11 u   Connexió a xarxa existent provisional mitjançant sobreeixidor   

Connex ió a xarxa ex istent provisional mitjançant sobreeix idor, amb tub de PE Ø315MM protegit
amb formigó. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou mà d'obra i
material necessaris.

TOTAL PARTIDA........................................... 270,00

06.15 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre
per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa,terraplè de la rasa, amb material sel·lec-
cionat i  part proporcional de connex ió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

Materials........................................................ 56,00

TOTAL PARTIDA........................................... 56,00

06.16 m   Interceptor amb canal pref. i reixa D400 de 1x0.5m.             

Interceptor linial amb canal prefabricada tipus FD model RC50 de Benito o equivalent, amb reixa
de fundició dúctil D400, tipus Tango D4 model RC199RN4 de Benito o equivalent. Inclou formigo-
nat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs comple-
tament acabat, segons indicacions de la direcció facultativa. Iinclou excavació, reblert de terres i
reixa de fosa, segons plànols. Inclòs material i mà d'obra necessària.

Ma d'obra...................................................... 78,86

Maquinaria..................................................... 5,02

Materials........................................................ 82,88

TOTAL PARTIDA........................................... 166,76

06.17 pa  Complement treballs pluvials                                    

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de pluvials. Inclou xarxa de pluv ials neces-
sària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00



QUADRE DE PREUS 2
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 XARXA ELÈCTRICA                                                 
SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      
07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00

07.01.02 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,17

Maquinaria..................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99

07.01.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 6,66

Materials........................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

07.01.04 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

07.01.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,18

Materials........................................................ 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68

07.01.06 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=200mm, col·locat en rasa i protegit amb f

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 200 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb
grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó

TOTAL PARTIDA........................................... 20,00

07.01.08 ut  Obra civil empotrament caixa d'endolls a mur de pedra.          

Formació de caixa empotrada en façana de 60x80cm amb marc i tapa d'acer corten. Inclosa en-
trada inferior pel cable. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la direcció facul-
tativa. Inclòs material i mà d'obra necessària.

TOTAL PARTIDA........................................... 550,00

07.01.09 ut  Arqueta de registre de 0,60x0,60x0,90 m + bastiment i tapa reg. 

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb pa-
rets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mix t amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix  i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre i col·locació de basti-
ment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i D-400, col·locat amb
morter, amb nom del servei i anagrama de l'Ajuntament.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00
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07.01.10 pa  Complement treballs obra civil xarxa elèctrica                  

Partida alçada a justificar de complement d'obra civ il de la xarxa elèctrica. Inclou obra civ il en
xarxa elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00

SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIONS                                                  
07.02.03 ut  Presa de Terra de CGP                                           

Subministre i Col·locació de presa de terra CGP o ADU amb 1 piqueta de 2ml 14.6 mm  de dià-
metre, grapa i 4 ml d cable RV 1x50 0.6/1kv Cu

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00

07.02.04 ut  Conveni FecsaEndesa.                                            

Conveni amb company ia subministradora Endesa per a nova caixa empotrada en mur. Total-
ment acabat. Inclou cànon company ia.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.500,00

07.02.05 ut  Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66.        

Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66. Inclou 4 base d'endolls i 2 base d'endolls
Trifàsic. Preparat per potència de fins a 10 kw.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

07.02.06 ut  Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls                   

Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls. Inclòs instal·lació comptador. Inclou mà d'obra i
material necessari. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 550,00

07.02.07 u   Caixa comand./protecc,mat.autoextingible,+porta.                

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoex tingible, amb porta, amb in-
terruptor diferencial i 4 interruptors magnetotèrmics, muntada dins armari d'obra. Totalment ins-
tal·lada. Inclou material i mà d'obra necessària.

Materials........................................................ 450,00

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

07.02.09 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de ra-
sa.

Ma d'obra...................................................... 0,84

Materials........................................................ 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25

07.02.10 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x25mm2,col.tub                            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapo-
lar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Ma d'obra...................................................... 1,54

Materials........................................................ 10,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,95

07.02.11 pa  Complement treballs instal·lació xarxa elèctrica                

Partida alçada a justificar de complement d'instal·lació de la xarxa elèctrica. Inclou instal·lació de
xarxa elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00



QUADRE DE PREUS 2
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 XARXA AIGUA POTABLE                                             
SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      
08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00

08.01.02 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny , amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de
la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses existents.

Ma d'obra...................................................... 0,62

Maquinaria..................................................... 5,86

Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,49

08.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

08.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm.,
utilitzant corró v ibratori per a compactar

Maquinaria..................................................... 3,07

Materials........................................................ 8,10

TOTAL PARTIDA........................................... 11,17

08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 6,66

Materials........................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

08.01.06 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,18

Materials........................................................ 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68

08.01.07 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix  vertical amb tub de PVC de diàmetre
125/160 mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

TOTAL PARTIDA........................................... 137,92

08.01.08 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

obra civ il connexió a xarxa existent inclosos massacots de formigó per a connex ió.

TOTAL PARTIDA........................................... 180,00

08.01.09 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canv is de direcció. Tot inclòs
totalment acabat segons indicacions companyia d'aigua.

TOTAL PARTIDA........................................... 80,00
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08.01.10 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abasta-
ment. Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el
material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,00

08.01.12 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          

Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia

TOTAL PARTIDA........................................... 89,50

08.01.13 pa  Complement obra civil xarxa aigua potable                       

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa aigua potable. Inclou
xarxa aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00

SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
08.02.02 m   Conducció PEAD D125mm, PN 16bar, recob.sorra                    

Conducció PE 100, PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per
a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs comple-
tament acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a conne-
x ions i derivacions.

Ma d'obra...................................................... 4,18

Materials........................................................ 18,60

TOTAL PARTIDA........................................... 22,78

08.02.03 m   Conducció PEAD D63mm, PN 16bar, recob.sorra                     

Conducció PE 100, PEAD D 63 mm, gruix  5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completa-
ment acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a connexions
i derivacions.

Ma d'obra...................................................... 0,82

Materials........................................................ 9,08

TOTAL PARTIDA........................................... 9,90

08.02.05 ut  SiC vàlvula comporta manual amb brides a tub                    

Vàlvula de comporta manual amb brides, a tub, de 16 bar de PN, tapa de fosa, comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inoxidable, amb accionament amb eix verti-
cal, muntada en pericó de canalització soterrada.

TOTAL PARTIDA........................................... 235,00

08.02.06 ut  Connexió a xarxa d'aigua existent                               

Treballs de connex ions a la xarxa d'aigua potable ex istent de les noves canonades instal·lades.
Totalment acabat segons indicacions company ia.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00

08.02.07 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abasta-
ment. Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el
material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,00

08.02.08 pa  Complement instal·lació aigua potable                           

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa aigua potable. Inclou
xarxa aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00



QUADRE DE PREUS 2
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI UD RESUM PREU

08.02.09 ut  Reconnexió escomesa existent fins armari escomesa               

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abasta-
ment fins a armari d'escomesa. Inclou treballs de repicat de façana i connex ió a armari d'esco-
mesa. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connex ió to-
talment acabada i en correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

 Pàgina 8

CAPITOL 09 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
SUBCAPITOL 09.01 OBRA CIVIL                                                      
09.01.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,17

Maquinaria..................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99

09.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

09.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 6,66

Materials........................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

09.01.06 m   Canalització 2 tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x20cm form.        

Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra...................................................... 5,38

Materials........................................................ 7,99

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

09.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació
adequat al servei senyalitzat.

Ma d'obra...................................................... 0,18

Materials........................................................ 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68

09.01.08 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de
10 cm de gruix inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra...................................................... 29,98

Maquinaria..................................................... 0,06

Materials........................................................ 120,65

TOTAL PARTIDA........................................... 150,69

09.01.12 u   Treball obra civil conversió aeri-soterrani punt de llum        

Treballs d'obra civ il de formació de conversió aeri soterrani per a un conducte elèctric d'enllume-
nat mitjançant conversió aeri-soterrani per a punt de llum ex istent protegit amb tubular de coure
acabat rústic. Inclou tub de coure i caixa d'empale empotrada a façana i portella d'acer corten. In-
clós material i mà d'obra necessaris. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00

09.01.13 u   Presa de terra amb pica coure 2m                                

Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

TOTAL PARTIDA........................................... 50,00
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09.01.14 pa  Complement obra civil xarxa enllumenat                          

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa enllumenat. Inclou xar-
xa enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
09.02.01 pa  Retirada de línies existents en façana.                         

Partida alçada de retirada de línies exitents en façana. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport
abocador descàrrega i  cànon abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

09.02.02 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu protegit, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per dins tub
a façana edifici existent.

Ma d'obra...................................................... 2,07

Materials........................................................ 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27

09.02.03 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de ra-
sa.

Ma d'obra...................................................... 0,84

Materials........................................................ 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25

09.02.04 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

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

Ma d'obra...................................................... 0,87

Materials........................................................ 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

09.02.06 u   Treballs instal·lació Connexió Xarxa Existent                   

Connex ió Xarxa Enllumenat a Xarxa Existent. Inclou treballs necessaris d'instal·lació per a realit-
zar la conversió aeri-soterrani. Inclós el material i mà d'obra necessaris.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,00

09.02.08 pa  Complement instal·lació xarxa enllumenat                        

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa enllumenat. Inclou
xarxa enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

 Pàgina 9

CAPITOL 10 XARXA TELEFONIA                                                 
10.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,17

Maquinaria..................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99

10.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

10.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 6,66

Materials........................................................ 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,76

10.04 u   Pericó Tipus  "M"  pref. 30x30 + bastiment i tapa 420x420x40    

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat per a Telefonia tipus "M" de 30x30 sobre so-
lera de formigo HM-20 de 10 cm de gruix  inclos subministrament i col·locació de Bastiment i Ta-
pa per a pericó de servei de Telefonia de fosa grisa de 420x420x40 mm i de D-400,AMB GRA-
VAT NOM SERVEI col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Ma d'obra...................................................... 58,56

Maquinaria..................................................... 2,11

Materials........................................................ 93,64

TOTAL PARTIDA........................................... 154,31

10.05 m   Canalització formigonada 2tubs PVC rígids D=110mm               

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de
formigó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i av ís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou separadors, fil guia i mandrilat. Totalment acabat. Inclós material i mà d'obra ne-
cessària.

Ma d'obra...................................................... 1,24

Materials........................................................ 12,36

TOTAL PARTIDA........................................... 13,60

10.06 u   Connexió a xarxa existent - conversió                           

Connex ió a Xarxa existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, inclou subministra-
ment i Col·locació de tres tubs d'acer galvanitzat de 6 cm de diàmetre formigonats.  Deixant la
connex ió totalment acabada i en perfecte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 280,00

10.07 u   Connexió a xarxa existent - línia soterrada                     

Connex ió a Xarxa ex istent en línia soterrada mitjançant arqueta ex istent, deixant la connex ió to-
talment acabada i en perfecte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 110,00

10.08 u   Formació de nova escomesa                                       

Formació de nova escomesa a edifici ex istent. Totalment acabat segons indicacions de la direc-
ció facultativa i la company ia Telefònica. Inclou material i mà d'obra necessària.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00
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10.09 pa  Complement treballs xarxa telefònica                            

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions. Inclou xarxa de teleco-
municacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 400,00

 Pàgina 10

CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  
11.01 u   Sub i col de pilona extraible de fundició.                      

Subministre i col·locació de pilona extraible de fundició, model a escollir per la direcció facultati-
va. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 290,00

11.03 ml  S i C de barana metàl·lica, mateixes característiques existent  

Subministre i col·locació de barana metàl·lica amb les mateixes característiques que la barana
existent ubicada a la plaça Major. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i
col·locat.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,00

11.04 u   Formació de rampa en muret de mamposteria existent              

Treballs de formació de rampa en zona muret de pedra existent seguint indicacions de la direcció
facultativa. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00

11.05 m3  Mur de pedra local, mateixes característiques que l'existent    

Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v istes, fabricada amb pedres de
maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb
morter fi, en murs d'espessor variable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes
de fàbrica, elements per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles, canto-
nades, rebut i rejuntat. Mateix  acabat que mur de pedra local ex istent. Inclós material i mà d'obra
necessària. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00

11.06 m2  Repicat de pedra existent per a remolinat de parament vertical  

Repicat  de mur existent per a la regularització de superfícies de pedra en paraments verticals
existents amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per a poste-
rior remolinat valorat a partida independent. Totalment acabat segons indicacions de la direcció fa-
cultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 20,00

11.07 m2  Remolinat de parament vertical exterior <3m                     

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb mor-
ter de ciment 1:4, remolinat

TOTAL PARTIDA........................................... 19,30

11.08 m2  Pintat de parament remolinat amb acabat òxid de ferro           

Pintat de parament vertical ex terior amb alçada màx ima de 3m, amb acabat d'óxid de ferro, se-
guint les indicacions de la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 11,00
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CAPITOL 12 SENYALITZACIÓ                                                   
12.01 pa  Complement de senyalització horitzontal                         

Partida alçada a justificar de complement de senyalització horitzontal. Inclou repintat de senyalit-
zació horitzonal necessària i altres treballs necessaris.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

12.02 pa  Complement senyalització vertical                               

Partida alçada a justificar de senyalització vertical.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

12.03 u   Recol·locació de senyal existent                                

Treballs de recol·locació de senyal ex istent ex treta en la fase d'enderrocs i reutilitzada. Inclou
material i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00

 Pàgina 11

CAPITOL 13 CONTROL QUALITAT                                                
13.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

TOTAL PARTIDA........................................... 900,00
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CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT                                               
14.01 pa  Seguretat i salut                                               

Partida alçada a justificar de la part destinada a Seguretat i Salut.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

 Pàgina 12

CAPITOL 15 VARIS I  IMPREVISTOS                                             
15.01 u   Varis i imprevistos a Jusitificar                               

Varis i imprevistos a Justificar.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.000,00

15.02 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis
i elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 600,00

15.03 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els
serveis realment executats a l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
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PRESSUPOST
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

01.01 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Pav iment Existent, per tal de procedir a l'entrega del nou paviment. Inclòs càrrega de runa sobre
camió o contenidor, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

7,000 1,47 10,29

01.02 m   Tall paviments form.o altres/peces disc                         

Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor.  Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon aboca-
ment.

262,000 3,50 917,00

01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon
abocament.

1.009,000 4,51 4.550,59

01.04 m   Aixecat i recuperació de rigoles de pedra natural de 60x20cm    

Aixecat i recuperació de rigola de pedra de Sant Vicenç, de 60x20cm, a mà i amb compressor, picat
del material d'unió adherit a la seva superfície sense incloure la demolició de la base suport, amb mit-
jans manuals i recuperació del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Càrrega manual de peces sobre palet i càrrega mecància sobre camió. In-
clós el transport de palets a magatzem municipal i descàrrega. Inclós el transport a abocador dels en-
derrocs resultants, descàrrega i cànon d'abocament.

50,000 7,50 375,00

01.05 m   Demolició canonada fibrociment aigua. Inclós gestió residus.    

Demolició de canonada d'aigua potable de fibrociment de diversos diàmetres, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclosa la gestió
de residus. Treballs realitzats per empresa especialitzada.

21,000 10,10 212,10

01.06 m   Demolició claveguera form.D<=60cm,m.mec.+càrrega cam.           

Demolició de claveguera de formigó de 60 cm de diàmetre o de 40x60 cm, com a màxim, amb sole-
ra de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport a abocador, descàrrega
i cànon abocament.

21,000 7,59 159,39

01.07 ut  Extracció, retirada i posterior recol·locació mobiliari exist.  

Extracció i retirada de mobiliari urbà existent, i posterior recol·locació. Picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retirada i càrrega
sobre camió. Inclós el transport a magatzem municipal i descàrrega. Inclou treballs de recol·locació.
Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment acabat i en correcte funcionament.

4,000 110,00 440,00

01.08 ut  Retirada i transport de jardineres existents.                   

Retirada i transport per a la seva posterior reutilització de jardineres existents, amb mitjans mecànics.
Inclou retirada i càrrega mecànica de la jardinera sobre camió. Inclòs treballs de paletització i trans-
port fins a magatzem municipal.

4,000 30,00 120,00

 Pàgina 1

01.09 ut  Extracció de tapa de fosa exist. i posterior col. nova tapa     

Extracció de tapa de registre ex istent i posterior col·locació de nova tapa de registre de fundició arti-
culada amb tancament de seguretat o similar, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de ser-
vei.

3,000 95,00 285,00

01.10 ut  Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació             

Extracció de Tapa de fosa i posterior recol·locació amb morter.

3,000 70,00 210,00

01.11 ut  Extracció, retirada i reutilització de senyal existent.         

Extracció i retirada de senyal ex istent. Picat del material d'unió adherit en els punts de suport. Fins i
tot p/p de neteja, apilament per a la seva reutilització, retirada i càrrega sobre camió. Inclós el trans-
port a magatzem municipal i descàrrega.

2,000 25,00 50,00

01.12 m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

10,000 7,46 74,60

01.13 pa  Complement treballs enderrocs                                   

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'enderroc. Inclou enderroc necessari i altres tre-
balls necessaris a definir per la direcció facultativa.

1,000 600,00 600,00

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................ 8.003,97
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CAPITOL 02 REPOSICIONS I CATES                                             

02.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

16,000 25,00 400,00

02.03 m2  Enderroc i reposició de ferm existent totalment acabat.         

Enderroc i reposició de ferm asfàltic/vorera per a cata i/o rases serveis. Totalment acabat. Inclou ex-
cavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. La reposició del
ferm asfàltic inclou una capa de formigó pobre de 20cm de gruix , reg d'imprimació i capa asfàltica de
12cm de gruix.

15,000 35,00 525,00

TOTAL CAPITOL 02 REPOSICIONS I CATES...................................................................................................... 925,00

 Pàgina 2

CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES                                              

03.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

453,600 6,49 2.943,86

03.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

567,000 5,50 3.118,50

TOTAL CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 6.062,36



PRESSUPOST
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ                                                    

04.01 m3  Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM                           

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

151,350 21,51 3.255,54

04.04 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              

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

151,350 19,81 2.998,24

04.05 m3  Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com

Base per a pav iment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consis-
tència tova i grandària màx ima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat

151,350 83,07 12.572,64

04.06 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

1.009,000 2,19 2.209,71

04.07 m2  Paviment de llamborda tipus Line de 20x10x8cm, de Torho o eqiv. 

Subministre i col·locació de pav iment amb llamborda de formigó prefabricat tipus Facemix  de TOR-
HO acabat color IMPERIAL o equivalent, de forma rectangular de 20x10x8cm, a confirmar per la di-
recció facultativa en el moment d'executar l'obra. Col·locat a trencajunts, amb morter de ciment ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Sobre base de formigó de 10cm
de gruix i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de
replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

1.009,000 28,71 28.968,39

04.08 m   Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=200mm,s/base form.HNE-15        

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'an-
coratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitèn-
cia mínima a compressió

16,000 38,86 621,76

04.09 m   Rigola ampl.=20cm amb pedra Sant Vicenç 20x30cm,col.mort.       

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç, de 20x30x8 cm, col·locada sobre base de
formigó valorada en partida independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos. nclou
p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

94,000 55,08 5.177,52

04.10 m   Rigola amb pedra Sant Vicenç de 20x60cm recuperada en obra      

Rigola de 20 cm d'amplària amb pedra de Sant Vicenç recuperada de la pròpia obra i prèv iament
guardades en fase d'enderrocs, de 20x60x8 cm, col·locada sobre base de formigó valorada en parti-
da independent, i rejuntada amb morter, incloent talls  per a encaixos. nclou p.p. de treballs de replan-
teig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

20,000 9,48 189,60

04.11 pa  Complement treballs pavimentació                                

Partida alçada a justificar de complement de pavimentació. Inclou pav imentació necessària i altres
treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

1,000 500,00 500,00

TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ.................................................................................................................... 56.493,40

 Pàgina 3

CAPITOL 05 XARXA RESIDUALS                                                 

05.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

24,570 6,49 159,46

05.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

30,710 5,50 168,91

05.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm., utilit-
zant corró v ibratori per a compactar

6,720 11,17 75,06

05.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

16,380 10,76 176,25

05.05 m   Tub PVC DN=400mm helic.,autoportant,unió massilla adhes.poliur.,

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exterior-
ment, autoportant SN-8, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

19,000 28,78 546,82

05.07 u   Pou registre D=100cm, 1.60<H<2.00 metres per tubs D=300/600+10cm

Pou de registre de 100 cm de diàmetre d'alçada entre 1.60 i 2.00 metres  construit sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada per
dins, tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92
cm d'alçada, Bastiment quadrat i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar
amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equivalent, D-400,
i graons per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó
de D 31 mm clavat amb morter epoxi, incloses connex ions a col·lectors i embornals totalment acabat
segons plànols de detall.

1,000 340,00 340,00

05.08 u   Bastiment quadrat+tapa circular abat.fosa dúctil,p/pou registre,

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, model Aparente R-3 de
Fundició Dúctil Fabregas o equivalent, marc de 85x85cm i tapa de 65 cm de diàmetre, amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, classe D400 segons UNE-EN 124, col.locat amb morter. To-
talment instal·lat i col·locat. Inclou material i mà d'obra necessària.

1,000 128,25 128,25

05.09 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent. Tot inclòs completament acabat.

2,000 300,00 600,00

05.12 u   Reconnexió d'escomesa existent                                  

Treballs de reconnex ió d'escomesa existent. Totalment acabat. Inclou material i mà d'obra necessà-
ria.

1,000 250,00 250,00



PRESSUPOST
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05.13 pa  Complement treballs sanejament                                  

Partida alçada a justificar de complement de xarxa sanejament. Inclou xarxa de sanejament neces-
sària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

1,000 200,00 200,00

TOTAL CAPITOL 05 XARXA RESIDUALS............................................................................................................. 2.644,75

 Pàgina 4

CAPITOL 06 XARXA PLUVIALS                                                  

06.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

53,760 6,49 348,90

06.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

67,200 5,50 369,60

06.03 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm., utilit-
zant corró v ibratori per a compactar

9,120 11,17 101,87

06.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

22,240 10,76 239,30

06.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN400mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

44,000 34,85 1.533,40

06.07 m3  Protecció de tub amb formigó H-20                               

Protecció de tub amb formigó H-20

13,620 70,00 953,40

06.08 u   Pou registre D=100cm fins H=1.60 metres per tubs D=300/600 + 10c

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1.60 metres d'Alçada  construit sobre solera de formi-
gó de 10 cm de gruix , base d'obra de maó calat de 30cm de gruix, arrebossada i lliscada per dins,
tronc construït amb peces prefabricades incloses barilles per a centrament, con prefabricat de 92 cm
d'alçada, Bastiment i tapa de fundicio articulada amb tancament de seguretat o similar amb gravat
anagrama ajuntament i tipus de servei, model Aparente R-3 de FDF o equivalent, D-400,  i graons
per a pou de registre de Polipropilè reforçat amb Barnilla d'acer, de 215x364 mm, amb rodó de D 31
mm clavat amb morter epoxi, incloses connex ions a col·lectors i embornals totalment acabat segons
plànols de detall.

4,000 450,00 1.800,00

06.10 u   Connexió a Xarxa Existent                                       

Connexió a Xarxa Existent. Tot inclòs completament acabat.

1,000 300,00 300,00

06.11 u   Connexió a xarxa existent provisional mitjançant sobreeixidor   

Connexió a xarxa existent provisional mitjançant sobreeix idor, amb tub de PE Ø315MM protegit
amb formigó. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou mà d'obra i mate-
rial necessaris.

1,000 270,00 270,00
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06.15 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a
embornals i reixes inclosa excavació de la rasa,terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i  part
proporcional de connex ió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

10,000 56,00 560,00

06.16 m   Interceptor amb canal pref. i reixa D400 de 1x0.5m.             

Interceptor linial amb canal prefabricada tipus FD model RC50 de Benito o equivalent, amb reixa de
fundició dúctil D400, tipus Tango D4 model RC199RN4 de Benito o equivalent. Inclou formigonat late-
ral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs completament aca-
bat, segons indicacions de la direcció facultativa. Iinclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa,
segons plànols. Inclòs material i mà d'obra necessària.

6,000 166,76 1.000,56

06.17 pa  Complement treballs pluvials                                    

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de pluvials. Inclou xarxa de pluvials necessària i
altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

1,000 500,00 500,00

TOTAL CAPITOL 06 XARXA PLUVIALS................................................................................................................ 7.977,03

 Pàgina 5

CAPITOL 07 XARXA ELÈCTRICA                                                 

SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL                                                      

07.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

8,000 25,00 200,00

07.01.02 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses existents.

24,160 3,99 96,40

07.01.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

12,080 10,76 129,98

07.01.04 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

30,200 5,50 166,10

07.01.05 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

75,500 0,68 51,34

07.01.06 m   2 Tub flex.corru.PE,dn=200mm, col·locat en rasa i protegit amb f

2 Tub flex ible corrugat de POLIETILÈ, de 200 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix  amb grau
de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada protegit amb formigó

75,500 20,00 1.510,00

07.01.08 ut  Obra civil empotrament caixa d'endolls a mur de pedra.          

Formació de caixa empotrada en façana de 60x80cm amb marc i tapa d'acer corten. Inclosa entrada
inferior pel cable. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. In-
clòs material i mà d'obra necessària.

2,000 550,00 1.100,00

07.01.09 ut  Arqueta de registre de 0,60x0,60x0,90 m + bastiment i tapa reg. 

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix  de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mix t amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre i col·locació de bastiment i tapa per a peri-
có de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i D-400, col·locat amb morter, amb nom del servei i
anagrama de l'Ajuntament.

8,000 200,00 1.600,00

07.01.10 pa  Complement treballs obra civil xarxa elèctrica                  

Partida alçada a justificar de complement d'obra civ il de la xarxa elèctrica. Inclou obra civ il en xarxa
elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.
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1,000 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.01 OBRA CIVIL........................................ 5.353,82

SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIONS                                                  

07.02.03 ut  Presa de Terra de CGP                                           

Subministre i Col·locació de presa de terra CGP o ADU amb 1 piqueta de 2ml 14.6 mm  de diàme-
tre, grapa i 4 ml d cable RV 1x50 0.6/1kv Cu

2,000 100,00 200,00

07.02.04 ut  Conveni FecsaEndesa.                                            

Conveni amb company ia subministradora Endesa per a nova caixa empotrada en mur. Totalment
acabat. Inclou cànon companyia.

1,000 5.500,00 5.500,00

07.02.05 ut  Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66.        

Instal·lació de caixa d'endolls en caixa hermètica IP66. Inclou 4 base d'endolls i 2 base d'endolls Tri-
fàsic. Preparat per potència de fins a 10 kw.

2,000 450,00 900,00

07.02.06 ut  Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls                   

Alta d'escomesa elèctrica per a caixa endolls. Inclòs instal·lació comptador. Inclou mà d'obra i mate-
rial necessari. Totalment acabat.

1,000 550,00 550,00

07.02.07 u   Caixa comand./protecc,mat.autoextingible,+porta.                

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb inter-
ruptor diferencial i 4 interruptors magnetotèrmics, muntada dins armari d'obra. Totalment instal·lada. In-
clou material i mà d'obra necessària.

2,000 450,00 900,00

07.02.09 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connex ió a terra a fons de rasa.

110,000 2,25 247,50

07.02.10 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x25mm2,col.tub                            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

60,000 11,95 717,00

07.02.11 pa  Complement treballs instal·lació xarxa elèctrica                

Partida alçada a justificar de complement d'instal·lació de la xarxa elèctrica. Inclou instal·lació de xar-
xa elèctrica necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

1,000 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIONS.............................. 9.514,50

TOTAL CAPITOL 07 XARXA ELÈCTRICA.............................................................................................................. 14.868,32

 Pàgina 6

CAPITOL 08 XARXA AIGUA POTABLE                                             

SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL                                                      

08.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

4,000 25,00 100,00

08.01.02 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny ,
amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins de la mateixa
obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents.

17,280 6,49 112,15

08.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

21,600 5,50 118,80

08.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,grava ull de perdiu, g<=25cm               

Rebliment i piconatge de rasa, amb grava ull de perdiu, en tongades de gruix  de fins a 25 cm., utilit-
zant corró v ibratori per a compactar

5,760 11,17 64,34

08.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

11,520 10,76 123,96

08.01.06 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

48,000 0,68 32,64

08.01.07 ut  Arqueta per a vàlvula d'eix vertical                            

Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160
mm, reforzat amb formigó i marc i tapa de fosa de 300 mm de diàmetre

2,000 137,92 275,84

08.01.08 ut  Obra civil conexió a xarxa existent                             

obra civ il connex ió a xarxa existent inclosos massacots de formigó per a connexió.

3,000 180,00 540,00

08.01.09 m3  Formació de massacot de formigó tipus HM-20.                    

Formació de massacot de formigó tipus HM-20 per a cantonades i canvis de direcció. Tot inclòs to-
talment acabat segons indicacions company ia d'aigua.

3,000 80,00 240,00

08.01.10 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abastament.
Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material
necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.



PRESSUPOST
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

4,000 150,00 600,00

08.01.12 ut  Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia          

Subministrament i col·locació de brida cega en tuberia

1,000 89,50 89,50

08.01.13 pa  Complement obra civil xarxa aigua potable                       

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa aigua potable. Inclou xarxa
aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

1,000 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 OBRA CIVIL........................................ 2.797,23

SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

08.02.02 m   Conducció PEAD D125mm, PN 16bar, recob.sorra                    

Conducció PE 100, PEAD D 125 mm, gruix 11,4 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a connexions i deriva-
cions.

21,000 22,78 478,38

08.02.03 m   Conducció PEAD D63mm, PN 16bar, recob.sorra                     

Conducció PE 100, PEAD D 63 mm, gruix  5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16
bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.   Incloses proves de pressió. Inclosa part proporcional d'elements per a connexions i deriva-
cions.

27,000 9,90 267,30

08.02.05 ut  SiC vàlvula comporta manual amb brides a tub                    

Vàlvula de comporta manual amb brides, a tub, de 16 bar de PN, tapa de fosa, comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inox idable, amb accionament amb eix  vertical,
muntada en pericó de canalització soterrada.

2,000 235,00 470,00

08.02.06 ut  Connexió a xarxa d'aigua existent                               

Treballs de connexions a la xarxa d'aigua potable existent de les noves canonades instal·lades. To-
talment acabat segons indicacions company ia.

3,000 200,00 600,00

08.02.07 ut  Reconnexió a peu de façana d'escomesa existent a nova xarxa     

Treballs necessaris per executar reconnexió d'escomesa ex istent amb la nova xarxa d'abastament.
Inclou treballs de connexió a peu de façana. Inclós els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material
necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament.

4,000 150,00 600,00

08.02.08 pa  Complement instal·lació aigua potable                           

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa aigua potable. Inclou xar-
xa aigua potable necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

1,000 500,00 500,00
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08.02.09 ut  Reconnexió escomesa existent fins armari escomesa               

Treballs necessaris per executar reconnex ió d'escomesa existent amb la nova xarxa d'abastament
fins a armari d'escomesa. Inclou treballs de repicat de façana i connexió a armari d'escomesa. Inclós
els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i
en correcte funcionament.

4,000 300,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ................................... 4.115,68

TOTAL CAPITOL 08 XARXA AIGUA POTABLE..................................................................................................... 6.912,91
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CAPITOL 09 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

SUBCAPITOL 09.01 OBRA CIVIL                                                      

09.01.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses existents.

3,080 3,99 12,29

09.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

3,850 5,50 21,18

09.01.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

2,200 10,76 23,67

09.01.06 m   Canalització 2 tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x20cm form.        

Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble ca-
pa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,000 13,37 147,07

09.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             

subministrament de col·locació de cinta senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació ade-
quat al servei senyalitzat.

11,000 0,68 7,48

09.01.08 ut  Sub i col de per. pref. 40x40 s/ sol 10cm form. + bastiment i ta

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40 sobre solera de formigo HM-20 de 10
cm de gruix  inclos Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

2,000 150,69 301,38

09.01.12 u   Treball obra civil conversió aeri-soterrani punt de llum        

Treballs d'obra civ il de formació de conversió aeri soterrani per a un conducte elèctric d'enllumenat
mitjançant conversió aeri-soterrani per a punt de llum ex istent protegit amb tubular de coure acabat
rústic. Inclou tub de coure i caixa d'empale empotrada a façana i portella d'acer corten. Inclós mate-
rial i mà d'obra necessaris. Totalment acabat.

2,000 250,00 500,00

09.01.13 u   Presa de terra amb pica coure 2m                                

Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

2,000 50,00 100,00

09.01.14 pa  Complement obra civil xarxa enllumenat                          

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'obra civ il de xarxa enllumenat. Inclou xarxa
enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

1,000 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPITOL 09.01 OBRA CIVIL........................................ 1.413,07
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SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ                                                    

09.02.01 pa  Retirada de línies existents en façana.                         

Partida alçada de retirada de línies exitents en façana. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport
abocador descàrrega i  cànon abocament.

1,000 300,00 300,00

09.02.02 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu protegit, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per dins tub a
façana edifici existent.

8,000 3,27 26,16

09.02.03 m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connex ió a terra a fons de rasa.

11,000 2,25 24,75

09.02.04 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

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

19,000 2,71 51,49

09.02.06 u   Treballs instal·lació Connexió Xarxa Existent                   

Connexió Xarxa Enllumenat a Xarxa Ex istent. Inclou treballs necessaris d'instal·lació per a realitzar
la conversió aeri-soterrani. Inclós el material i mà d'obra necessaris.

2,000 150,00 300,00

09.02.08 pa  Complement instal·lació xarxa enllumenat                        

Partida alçada a justificar de complement de treballs d'instal·lació de xarxa enllumenat. Inclou xarxa
enllumenat necessària i altres treballs necessaris definits per la direcció facultativa.

1,000 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ................................... 1.002,40

TOTAL CAPITOL 09 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC........................................................................................... 2.415,47
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CAPITOL 10 XARXA TELEFONIA                                                 

10.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses existents.

6,720 3,99 26,81

10.02 m3  Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.       

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

8,400 5,50 46,20

10.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

3,360 10,76 36,15

10.04 u   Pericó Tipus  "M"  pref. 30x30 + bastiment i tapa 420x420x40    

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat per a Telefonia tipus "M" de 30x30 sobre solera
de formigo HM-20 de 10 cm de gruix  inclos subministrament i col·locació de Bastiment i Tapa per a
pericó de servei de Telefonia de fosa grisa de 420x420x40 mm i de D-400,AMB GRAVAT NOM
SERVEI col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,000 154,31 308,62

10.05 m   Canalització formigonada 2tubs PVC rígids D=110mm               

Canalització amb dos tubs de PVC rígids de d 100 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de formi-
gó de 40x20cm i  col·locació d'una banda de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou separadors, fil guia i mandrilat. Totalment acabat. Inclós material i mà d'obra necessària.

21,000 13,60 285,60

10.06 u   Connexió a xarxa existent - conversió                           

Connexió a Xarxa existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani, inclou subministrament i
Col·locació de tres tubs d'acer galvanitzat de 6 cm de diàmetre formigonats.  Deixant la connexió to-
talment acabada i en perfecte funcionament.

1,000 280,00 280,00

10.07 u   Connexió a xarxa existent - línia soterrada                     

Connexió a Xarxa existent en línia soterrada mitjançant arqueta ex istent, deixant la connexió total-
ment acabada i en perfecte funcionament.

2,000 110,00 220,00

10.08 u   Formació de nova escomesa                                       

Formació de nova escomesa a edifici ex istent. Totalment acabat segons indicacions de la direcció fa-
cultativa i la companyia Telefònica. Inclou material i mà d'obra necessària.

1,000 200,00 200,00

10.09 pa  Complement treballs xarxa telefònica                            

Partida alçada a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions. Inclou xarxa de telecomu-
nicacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.

1,000 400,00 400,00

TOTAL CAPITOL 10 XARXA TELEFONIA.............................................................................................................. 1.803,38
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CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  

11.01 u   Sub i col de pilona extraible de fundició.                      

Subministre i col·locació de pilona ex traible de fundició, model a escollir per la direcció facultativa. In-
clou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funcionament.

6,000 290,00 1.740,00

11.03 ml  S i C de barana metàl·lica, mateixes característiques existent  

Subministre i col·locació de barana metàl·lica amb les mateixes característiques que la barana exis-
tent ubicada a la plaça Major. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i col·locat.

9,000 150,00 1.350,00

11.04 u   Formació de rampa en muret de mamposteria existent              

Treballs de formació de rampa en zona muret de pedra ex istent seguint indicacions de la direcció fa-
cultativa. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

1,000 200,00 200,00

11.05 m3  Mur de pedra local, mateixes característiques que l'existent    

Execució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v istes, fabricada amb pedres de
maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi,
en murs d'espessor variable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, ele-
ments per a assegurar l'entrellaçament del mur en la seva longitud, angles, cantonades, rebut i rejun-
tat. Mateix acabat que mur de pedra local existent. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

1,440 250,00 360,00

11.06 m2  Repicat de pedra existent per a remolinat de parament vertical  

Repicat  de mur existent per a la regularització de superfícies de pedra en paraments verticals exis-
tents amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per a posterior remoli-
nat valorat a partida independent. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

49,000 20,00 980,00

11.07 m2  Remolinat de parament vertical exterior <3m                     

Arrebossat reglejat sobre parament vertical ex terior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

49,000 19,30 945,70

11.08 m2  Pintat de parament remolinat amb acabat òxid de ferro           

Pintat de parament vertical ex terior amb alçada màx ima de 3m, amb acabat d'óxid de ferro, seguint
les indicacions de la direcció facultativa.

49,000 11,00 539,00

TOTAL CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ................................................................................................................ 6.114,70
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CAPITOL 12 SENYALITZACIÓ                                                   

12.01 pa  Complement de senyalització horitzontal                         

Partida alçada a justificar de complement de senyalització horitzontal. Inclou repintat de senyalització
horitzonal necessària i altres treballs necessaris.

1,000 300,00 300,00

12.02 pa  Complement senyalització vertical                               

Partida alçada a justificar de senyalització vertical.

1,000 300,00 300,00

12.03 u   Recol·locació de senyal existent                                

Treballs de recol·locació de senyal ex istent ex treta en la fase d'enderrocs i reutilitzada. Inclou mate-
rial i mà d'obra necessària. Totalment acabat.

2,000 90,00 180,00

TOTAL CAPITOL 12 SENYALITZACIÓ.................................................................................................................. 780,00
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CAPITOL 13 CONTROL QUALITAT                                                

13.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.

1,000 900,00 900,00

TOTAL CAPITOL 13 CONTROL QUALITAT........................................................................................................... 900,00
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CAPITOL 14 SEGURETAT I  SALUT                                               

14.01 pa  Seguretat i salut                                               

Partida alçada a justificar de la part destinada a Seguretat i Salut.

1,000 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 1.000,00
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CAPITOL 15 VARIS I  IMPREVISTOS                                             

15.01 u   Varis i imprevistos a Jusitificar                               

Varis i imprevistos a Justificar.

1,000 4.000,00 4.000,00

15.02 ut  Treballs topografia aixecament serveis                          

Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i
elements de v ialitat executats una vegada finalitzada l'obra.

1,000 600,00 600,00

15.03 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els ser-
veis realment executats a l'obra.

1,000 600,00 600,00

TOTAL CAPITOL 15 VARIS I  IMPREVISTOS ....................................................................................................... 5.200,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 122.101,29



   PROJECTE PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL – T.M. TORRENT                                               60 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 CAPÍTOL V ‐ RESUM PRESSUPOST 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST
PROJ.PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I EL CARRER TOMÀS COLL      

CAPITOL RESUM EUROS %

1 ENDERROCS............................................................................................................................................... 8.003,97 6,56

2 REPOSICIONS I CATES................................................................................................................................. 925,00 0,76

3 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 6.062,36 4,97

4 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 56.493,40 46,27

5 XARXA RESIDUALS...................................................................................................................................... 2.644,75 2,17

6 XARXA PLUVIALS......................................................................................................................................... 7.977,03 6,53

7 XARXA ELÈCTRICA...................................................................................................................................... 14.868,32 12,18

-07.01 -OBRA CIVIL ........................................................................................................... 5.353,82

-07.02 -INSTAL·LACIONS................................................................................................... 9.514,50

8 XARXA AIGUA POTABLE............................................................................................................................... 6.912,91 5,66

-08.01 -OBRA CIVIL ........................................................................................................... 2.797,23

-08.02 -INSTAL·LACIÓ........................................................................................................ 4.115,68

9 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ...................................................................................................................... 2.415,47 1,98

-09.01 -OBRA CIVIL ........................................................................................................... 1.413,07

-09.02 -INSTAL·LACIÓ........................................................................................................ 1.002,40

10 XARXA TELEFONIA...................................................................................................................................... 1.803,38 1,48

11 MOBILIARI URBÀ.......................................................................................................................................... 6.114,70 5,01

12 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 780,00 0,64

13 CONTROL QUALITAT ................................................................................................................................... 900,00 0,74

14 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 1.000,00 0,82

15 VARIS I IMPREVISTOS.................................................................................................................................. 5.200,00 4,26

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 122.101,29

13,00% Despeses Generals....................... 15.873,17

6,00% Benefici industrial.......................... 7.326,08

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER
CONTRACTA

145.300,54

21,00% I.V.A....................................................................... 30.513,11

TOTAL PRESSUPOST GENERAL AMB IVA 175.813,65

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 175.813,65

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

TORRENT, a Maig de 2018.

                                                                Autor del projecte:                                       

                                                                

                                                                Xav ier Frigola i Mercader                                  
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