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1.- Amidaments 
 



PMU 3 MAS MEL, Calafell

AMIDAMENTS Pàg.:15/09/22 1Data:

MAS MELOBRA 05
ADECUACIO CREMADELLCAPÍTOL I1
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

1 P1R2-6RJ7

AMIDAMENT DIRECTE 913,600

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

2 P2148-49L5

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

3 P2146-DJ3Y

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

MAS MELOBRA 05
ADECUACIO CREMADELLCAPÍTOL I1
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

1 P9H5-E87F

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

MAS MELOBRA 05
ADECUACIO CREMADELLCAPÍTOL I1
SENYALITZACIO I DEFENSESCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 PBA3-DXJU

AMIDAMENT DIRECTE 3.092,000

M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS
DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A
SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ

2 FBBZYV37

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR

PMU 3 MAS MEL, Calafell

AMIDAMENTS Pàg.:15/09/22 2Data:

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 PBB8-65KD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 PBBD-65KK

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

5 PBA3-DXQ3

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

MAS MELOBRA 05
ADECUACIO CREMADELLCAPÍTOL I1
XARXA DE BAIXA TENSIÓCAPÍTOL (1) 04
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 330,000 0,600 1,100 217,800

TOTAL AMIDAMENT 217,800

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 330,000 0,600 0,400 79,200

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 15,840

TOTAL AMIDAMENT 95,040

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 330,000 0,600 0,400 79,200

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 15,840

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 95,040

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM4 P2241-52ST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 330,000 0,600 198,000

TOTAL AMIDAMENT 198,000

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

5 PG2N-EUGN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats longitud

C#*D#*E#*F#2 2 tubulars 2,000 330,000 660,000

TOTAL AMIDAMENT 660,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

6 P2255-DPIQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 330,000 0,600 0,400 79,200

TOTAL AMIDAMENT 79,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

7 P2255-DPGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 330,000 0,600 0,700 138,600

TOTAL AMIDAMENT 138,600

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

8 P312-D4Z4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubs 120,000 0,600 0,100 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

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

9 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubulars 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

10 SE21S010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#2 Rases per a 2 tubulars 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

u Armari de formigó prefabricat tipus PE-A+1500-p/cdu de 1550x800x350mm per a distribució elèctrica i porta de planxa
d'acer galvanitzat amb tanca triangular i dispositiu per candau.

11 GGELEC55

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 escomeses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

12 F169U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Descripció Longitud Amplada Superficie Unitats

C#*D#*E#*F#2 instal·lacions existents 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

MAS MELOBRA 05
ADECUACIO CREMADELLCAPÍTOL I1
XARXA DE BAIXA TENSIÓCAPÍTOL (1) 04
OBRA MECÀNICACAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG32-DYMZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud cables ut/cable

C#*D#*E#*F#2 linia 1 290,000 1,000 3,000 870,000

C#*D#*E#*F#3 linia-2 40,000 1,000 3,000 120,000

C#*D#*E#*F#4 cgp 4,000 7,000 3,000 84,000

C#*D#*E#*F#5 empiulaments 4,000 2,000 3,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 1.098,000

m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

2 PG32-DYMV

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud cables ut/cable

C#*D#*E#*F#2 linia 1 290,000 1,000 1,000 290,000

C#*D#*E#*F#3 linia-2 40,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#4 cgp 4,000 7,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#5 empiulaments 4,000 2,000 1,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 366,000

u Caixa General de Protecció CGP-7-160A segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb bornes
bimetàl.lics, col.locada.

3 SE43S340

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 escomeses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Subministre i col.locació de caixa general de protecció per abonat, esquema 12/400A amb 6 fussibles. Referencia
555014.

4 ELEC002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 escomeses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000mm de llargaria, de 17.3mm de diàmetre, estandard i
clavada a terra, incloent grapa, cable i terminal de connexió.

5 ELEC003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 escomeses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Subministre i col.locació de conjunt de terminals BT de 3x240 i 1x150 AL en CGP, ADU i puntes de cable.6 ELEC004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 escomeses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Planol de situació de linies electriques subterrànees de BT fins a 1000 mts.7 ELEC005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 Tota l'actuació 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Suplement de planol situació linies electriques subterraneas BT per cada 100 mts.8 ELEC006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 Tota l'actuació 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Prova d'assaig per circuït, de cables unipolars de BT, per part d'un equip HT-7050 homologat.9 ELEC007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 Tota l'actuació 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col.locació de canal de protecció per CGP o CS.10 ELEC008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 escomeses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

MAS MELOBRA 05
ADECUACIO CREMADELLCAPÍTOL I1
XARXA DE BAIXA TENSIÓCAPÍTOL (1) 04
VARISCAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Projecte i legalització , connexions i drets d´escomesa de Cia de la xarxa de baixa tensió. Inclou tots els tràmits, gestions,
permisos, descarregs i altres despeses que es puguin generar.

1 L0SBS214

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR
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m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

2 P2214-AYNQ

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

3 P2257-54B2

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM4 P2241-52SN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

5 P2146-DJ3I

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
ESTRUCTURACAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

1 P45C6-6NXB

AMIDAMENT DIRECTE 133,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E,ACOLORIT RENTAT A L'ÀCID DE 20 CM DE
GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC,
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS

1 F9G4N688

AMIDAMENT DIRECTE 30,600

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

2 P3Z3-D52S

AMIDAMENT DIRECTE 133,000

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM3 P92A-DX8H

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,590

M GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 22X30 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT
AMB MORTER

4 P981-ETZQ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
SERRALLERIACAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

1 PB12-DISB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 72,600 72,600

TOTAL AMIDAMENT 72,600

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
SENYALITZACIOCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS
DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A
SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ

1 FBBZYV37

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

2 PBB8-65KD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 PBBD-65KK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

4 PBA3-DXQE

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

MAS MELOBRA 05

EUR
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ESCALACAPÍTOL I2
XARXA RESIDUALSCAPÍTOL (1) 07
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 P2146-DJ3J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 C/ Cremadell 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 C/ Ponent 1,500 1,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 9,750

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ37

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 131,000 1,500 196,500

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 205,500

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

3 P2149-DJ66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 C/ Cremadell 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 C/ Ponent 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4 P2R5-DT1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 1,500 0,200 0,750

EUR
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C#*D#*E#*F#3 6,000 1,000 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 Asfalt 131,000 1,500 0,200 39,300

C#*D#*E#*F#5 9,000 1,000 0,200 1,800

T6 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#7 Vorada+rigola 6,000 0,100 0,600

P PERORIGEN(G1:G8,C9
)

9 Esponjament 30,000 13,095

TOTAL AMIDAMENT 56,745

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 1,500 0,200 0,750

C#*D#*E#*F#3 6,000 1,000 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 Asfalt 131,000 1,500 0,200 39,300

C#*D#*E#*F#5 9,000 1,000 0,200 1,800

T6 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#7 Vorada+rigola 6,000 0,100 0,600

P PERORIGEN(G1:G8,C9
)

9 Esponjament 30,000 13,095

TOTAL AMIDAMENT 56,745

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 0,800 2,000 209,600

C#*D#*E#*F#3 30,200 0,800 2,000 48,320

C#*D#*E#*F#4 D300 GRES 45,000 0,800 2,000 72,000

C#*D#*E#*F#6 D200mm (escomeses) 24,000 0,600 1,500 21,600

TOTAL AMIDAMENT 351,520

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 0,800 2,000 209,600

C#*D#*E#*F#3 30,200 0,800 2,000 48,320

C#*D#*E#*F#4 D300 GRES 45,000 0,800 2,000 72,000

C#*D#*E#*F#6 D200mm (escomeses) 24,000 0,600 1,500 21,600

P PERORIGEN(G1:G7,C8
)

8 Esponjament 20,000 70,304

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 421,824

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 0,800 2,000 209,600

C#*D#*E#*F#3 30,200 0,800 2,000 48,320

C#*D#*E#*F#4 D300 GRES 45,000 0,800 2,000 72,000

C#*D#*E#*F#6 D200mm (escomeses) 24,000 0,600 1,500 21,600

P PERORIGEN(G1:G7,C8
)

8 Esponjament 20,000 70,304

TOTAL AMIDAMENT 421,824

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM9 P2241-52ST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 0,800 104,800

C#*D#*E#*F#3 30,200 0,800 24,160

C#*D#*E#*F#4 D300 GRES 45,000 0,800 36,000

C#*D#*E#*F#6 D200mm (escomeses) 24,000 0,600 14,400

TOTAL AMIDAMENT 179,360

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

10 P2255-DPIO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 0,800 0,650 68,120

C#*D#*E#*F#3 30,200 0,800 0,650 15,704

C#*D#*E#*F#4 D300 GRES 45,000 0,800 0,650 23,400

TOTAL AMIDAMENT 107,224

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

11 P312-D4Z4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D200mm (escomeses) 24,000 0,600 0,400 5,760

TOTAL AMIDAMENT 5,760

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat de formigons de 20
a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

12 P2255-NPIU

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 0,800 1,350 141,480

C#*D#*E#*F#3 30,200 0,800 1,350 32,616

C#*D#*E#*F#4 D300 GRES 45,000 0,800 1,350 48,600

5 0,000

C#*D#*E#*F#6 D200mm (escomeses) 24,000 0,600 1,100 15,840

TOTAL AMIDAMENT 238,536

m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

13 P931-3G6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 1,500 0,150 0,563

C#*D#*E#*F#3 6,000 1,000 0,150 0,900

C#*D#*E#*F#4 Asfalt 131,000 1,500 0,200 39,300

C#*D#*E#*F#5 9,000 1,000 0,200 1,800

TOTAL AMIDAMENT 42,563

m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

14 P9HA-607R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 131,000 1,500 196,500

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 205,500

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment
pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland

15 F9E1V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 C/ Cremadell 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 C/ Ponent 1,500 1,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 9,750

EUR
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m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

16 P967-E9Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 C/ Cremadell 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 C/ Ponent 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4

17 F974Y008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 C/ Cremadell 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 C/ Ponent 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 6,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
XARXA RESIDUALSCAPÍTOL (1) 07
COL·LECTORSCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 PD73-F1MM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm PE 131,000 131,000

C#*D#*E#*F#3 30,200 30,200

TOTAL AMIDAMENT 161,200

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

2 PD73-F1MB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 D200mm (escomeses) 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN
300 - 2,50 - FN 48 - C; fabricados según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, en tubos de 2,50
m de largo, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295,
bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y accesorios que puedan resultar
necesarios. Incluyendo la ejecución de las pruebas de estanqueidad y funcionamiento, y el levantamiento de los planos
de la tubería instalada. 

3 PD7JS001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 D300 GRES 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:104 PDB6-5CAG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 PR-01 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#3 PR-02 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#4 PR-03 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 PR-04 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#6 PR-05 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#7 PR-06 0,700 0,700

TOTAL AMIDAMENT 5,600

u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

5 PDBC-H98F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l

6 PDBE-H98M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

7 PDBD-DOCT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

8 PDBF-DFWD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de
registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada.

9 PD7ZS002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, desde pozo
de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada.

10 PD7ZS003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suministro, transporte y colocación de conexión bisagra de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de
registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada.

11 PD7ZS004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
XARXA RESIDUALSCAPÍTOL (1) 07

EUR
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VARISCAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió del col·lector a la xarxa general de residuals, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics,
connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, reposició de paviment amb formigó,
tot segons indicacions de la DF, plànols i especificacions del mantenidor

1 TDD1-0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 P2146-DJ3J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,500 1,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 3,100

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ37

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 7,000 1,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

3 P2149-DJ66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4 P2R5-DT1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 3,100 1,000 0,200 0,620

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 7,000 1,000 0,200 1,400

T4 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#5 Vorada+rigola 2,000 0,100 0,200

P PERORIGEN(G1:G6,C7
)

7 Esponjament 30,000 0,666

TOTAL AMIDAMENT 2,886

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 3,100 1,000 0,200 0,620

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 7,000 1,000 0,200 1,400

T4 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#5 Vorada+rigola 2,000 0,100 0,200

P PERORIGEN(G1:G6,C7
)

7 Esponjament 30,000 0,666

TOTAL AMIDAMENT 2,886

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 71,000 0,300 0,750 15,975

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,400 0,850 2,720

TOTAL AMIDAMENT 18,695

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 18,695 18,695

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 3,739

TOTAL AMIDAMENT 22,434

EUR
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m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 18,695 18,695

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 3,739

TOTAL AMIDAMENT 22,434

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

9 PDG2-NSFT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

10 PDG2-NSG4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

11 P2255-DPGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 71,000 0,300 0,350 7,455

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,400 0,450 1,440

TOTAL AMIDAMENT 8,895

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

12 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

EUR



PMU 3 MAS MEL, Calafell

AMIDAMENTS Pàg.:15/09/22 19Data:

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

13 PDK4-AJS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

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

14 PDK1-DXA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

15 PDK4-AJS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

16 PDK1-DXA7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

17 P931-3G6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 3,100 1,000 0,150 0,465

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 7,000 1,000 0,200 1,400

TOTAL AMIDAMENT 1,865

m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

18 P9HA-607R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Asfalt 7,000 1,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment
pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland

19 F9E1V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 3,100 1,000 3,100

TOTAL AMIDAMENT 3,100

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

20 P967-E9Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4

21 F974Y008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
OBRA MECÀNICACAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6V8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 L1 79,000 79,000

C#*D#*E#*F#3 L2 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 139,000

EUR
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m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra2 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 79,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
LLUMINÀRIESCAPÍTOL (2) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 3,60m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat
i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica
programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres
elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

1 PHR0-NFZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

MAS MELOBRA 05
ESCALACAPÍTOL I2
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
VARISCAPÍTOL (2) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió de la nova línia d'enllumenat a línia existent1 FHN1SB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del plec de condicions
tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament

2 FHT1PROJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 nova instal·lació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 P2148-49L5

AMIDAMENT DIRECTE 24,550

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

2 P2146-DJ3K

AMIDAMENT DIRECTE 193,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

3 P2146-DJ3Y

AMIDAMENT DIRECTE 43,920

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

4 P214W-FEMQ

AMIDAMENT DIRECTE 9,100

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

5 P21R0-92H7

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

6 P1R2-6RJ7

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

7 P2214-AYNQ

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3

EUR
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MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió1 P2217-55T0

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació2 P2A0-4ILS

AMIDAMENT DIRECTE 375,500

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 P92A-DX8F

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 bin B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i
granulat natural, per a capa intermèdia, estesa i compactada

2 P9H8-HJTK

AMIDAMENT DIRECTE 56,320

t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i
granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada

3 P9H8-HKPO

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

4 P970-DFTS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter5 P976-HDR9

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

6 P963-E9KS

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

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

7 F9365G11

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,560

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt
1:2:10

8 P9F3-4WPY

AMIDAMENT DIRECTE 17,800

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
SENYALITZACIÓCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 PBA3-DXQE

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

1 PQ40-HBHK

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
DRENATGECAPÍTOL (1) 06
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 0,750 1,500 12,375

C#*D#*E#*F#3 D400mm 10,500 1,100 2,000 23,100

TOTAL AMIDAMENT 35,475

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 0,750 1,500 12,375

C#*D#*E#*F#3 D400mm 10,500 1,100 2,000 23,100

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Esponjament 20,000 7,095

TOTAL AMIDAMENT 42,570

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 0,750 1,500 12,375

C#*D#*E#*F#3 D400mm 10,500 1,100 2,000 23,100

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Esponjament 20,000 7,095

TOTAL AMIDAMENT 42,570

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM4 P2241-52ST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 0,750 8,250

C#*D#*E#*F#3 D400mm 10,500 1,100 11,550

TOTAL AMIDAMENT 19,800

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

5 P2255-DPIO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 10,500 1,100 0,700 8,085

TOTAL AMIDAMENT 8,085

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

6 P312-D4Z4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 0,750 0,550 4,538

TOTAL AMIDAMENT 4,538

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat de formigons de 20
a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

7 P2255-NPIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 0,750 0,950 7,838

C#*D#*E#*F#3 D400mm 10,500 1,100 1,300 15,015

TOTAL AMIDAMENT 22,853

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
DRENATGECAPÍTOL (1) 06
COL·LECTORS I EMBORNALSCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 PD73-F1MM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

2 PD73-F1ME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi
longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament,
homologada com a model BARCELONA 1

3 FD5ZY010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

4 PD55-E3NR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de drenatge, de 1000x1000mm, 25 mm de gruix,
soldada a perfil laminat en calent de 50x3mm, recolzada

5 PD5T-42G4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de 100x100x135 cm, amb parets i solera de 25 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de formigó de
neteja

6 PDK3-NP0I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cuneta vegetal tipus C, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

7 PD5F-NB38

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 40,500 40,500

TOTAL AMIDAMENT 40,500

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
DRENATGECAPÍTOL (1) 06
VARISCAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o
mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i especificacions del mantenidor

1 TDD1-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 07
DESMUNTATGES I DEMOLICIONSCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Desmuntatge de línia d'enllumenat entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta,
unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
mitjans i elements auxiliars per la desconnexió de la línia per realitzar els treballs en condicions de seguretat

1 P21GL-NCXP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 07
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 P2146-DJ3J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 1,600 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,600

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ37

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 10,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

3 P2149-DJ66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4 P2R5-DT1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,600 1,000 0,200 0,520

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Asfalt 10,000 1,000 0,200 2,000

T4 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#5 Vorada+rigola 2,000 0,100 0,200

P PERORIGEN(G1:G6,C7
)

7 Esponjament 30,000 0,816

TOTAL AMIDAMENT 3,536

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,600 1,000 0,200 0,520

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 10,000 1,000 0,200 2,000

T4 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#5 Vorada+rigola 2,000 0,100 0,200

P PERORIGEN(G1:G6,C7
)

7 Esponjament 30,000 0,816

TOTAL AMIDAMENT 3,536

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 55,000 0,300 0,750 12,375

C#*D#*E#*F#3 10,000 0,400 0,850 3,400

TOTAL AMIDAMENT 15,775

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 15,775 15,775

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 3,155

TOTAL AMIDAMENT 18,930

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 15,775 15,775

EUR
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P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 3,155

TOTAL AMIDAMENT 18,930

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

9 PDG2-NSFT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

10 PDG2-NSG4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

11 P2255-DPGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 55,000 0,300 0,350 5,775

C#*D#*E#*F#3 10,000 0,400 0,450 1,800

TOTAL AMIDAMENT 7,575

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

12 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

13 PDK4-AJS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

14 PDK1-DXA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

15 PDK4-AJS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

16 PDK1-DXA7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

17 P931-3G6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,600 1,000 0,150 0,390

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 10,000 1,000 0,200 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,390

m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

18 P9HA-607R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 Asfalt 10,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment
pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland

19 F9E1V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Panot 1,600 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,600

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

20 P967-E9Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4

21 F974Y008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 07
OBRA MECÀNICACAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6V8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 L5 56,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 L6 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra2 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 07
LLUMINÀRIESCAPÍTOL (2) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de fanal Rama de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica (d127mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat i acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa & Cole RAMA, realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica
programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres
elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

1 PHR0-NFZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL (1) 08
AIGUA POTABLECAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

1 F169U030

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Subministrament i col·locació de llosetes de protecció de serveis constituïdes per peces prefabricades de formigó de
40x40x7 cm i cinta de senyalització de companyia col·locades d'acord amb les indicacions de DO. Inclou excavació
manual dels 50 cm pròxims al servei, la part de sauló corresponent, elements i mitjans auxiliars

2 S22SBS30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA CREMADELLCAPÍTOL I3
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL (1) 08

EUR
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GAS NATURALCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

1 F169U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Subministrament i col·locació de llosetes de protecció de serveis constituïdes per peces prefabricades de formigó de
40x40x7 cm i cinta de senyalització de companyia col·locades d'acord amb les indicacions de DO. Inclou excavació
manual dels 50 cm pròxims al servei, la part de sauló corresponent, elements i mitjans auxiliars

2 S22SBS30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

1 P2149-DJ69

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

2 P2146-DJ3I

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

3 P214W-FEMQ

AMIDAMENT DIRECTE 7,200

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

4 P2146-DJ3K

AMIDAMENT DIRECTE 83,000

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

5 P1R2-6RJ7

AMIDAMENT DIRECTE 540,000

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

6 P21R0-92H7

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

7 P2214-AYNQ

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 P2214-AYNQ

AMIDAMENT DIRECTE 426,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM2 P2241-52SN

AMIDAMENT DIRECTE 626,000

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació3 P2A0-4ILS

AMIDAMENT DIRECTE 375,500

m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió4 P2217-55T0

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 P92A-DX8F

AMIDAMENT DIRECTE 153,000

t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i
granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada

2 P9H8-HKPO

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 bin B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i
granulat natural, per a capa intermèdia, estesa i compactada

3 P9H8-HJTK

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 56,320

m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

4 P963-E9KS

AMIDAMENT DIRECTE 79,400

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

5 P970-DFTS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter6 P976-HDR9

AMIDAMENT DIRECTE 79,400

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
DRENATGECAPÍTOL (1) 04
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 0,750 1,500 34,313

TOTAL AMIDAMENT 34,313

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 0,750 1,500 34,313

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 6,863

TOTAL AMIDAMENT 41,176

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 0,750 1,500 34,313

EUR
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P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 6,863

TOTAL AMIDAMENT 41,176

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM4 P2241-52ST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 0,750 22,875

TOTAL AMIDAMENT 22,875

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

5 P312-D4Z4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 0,750 0,550 12,581

TOTAL AMIDAMENT 12,581

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat de formigons de 20
a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

6 P2255-NPIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 0,750 0,950 21,731

TOTAL AMIDAMENT 21,731

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
DRENATGECAPÍTOL (1) 04
COL·LECTORS I EMBORNALSCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 PD73-F1MM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 D315mm 30,500 30,500

TOTAL AMIDAMENT 30,500

u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi
longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament,
homologada com a model BARCELONA 1

2 FD5ZY010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

3 PD55-E3NR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
DRENATGECAPÍTOL (1) 04
VARISCAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o
mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i especificacions del mantenidor

1 TDD1-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 05
DESMUNTATGES I DEMOLICIONSCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 P21DH-8GXG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Desmuntatge de línia d'enllumenat entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta,
unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
mitjans i elements auxiliars per la desconnexió de la línia per realitzar els treballs en condicions de seguretat

2 P21GL-NCXP

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 P2R5-DT1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,300

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,300

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 05
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 65,000 0,300 0,750 14,625

TOTAL AMIDAMENT 14,625

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 14,625 14,625

EUR
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P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 2,925

TOTAL AMIDAMENT 17,550

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 14,625 14,625

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 2,925

TOTAL AMIDAMENT 17,550

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

4 PDG2-NSFT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 65,000 0,300 0,350 6,825

TOTAL AMIDAMENT 6,825

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

6 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

7 PDK4-AJS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

8 PDK1-DXA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

9 PDK4-AJS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

10 PDK1-DXA7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 05
OBRA MECÀNICACAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6V8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 L1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#3 L2 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra2 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 65,000 65,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 05
LLUMINÀRIESCAPÍTOL (2) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de fanal Rama de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica (d127mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat i acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa & Cole RAMA, realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica
programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres
elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

1 PHR0-NFZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 05
VARISCAPÍTOL (2) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió de la nova línia d'enllumenat a línia existent1 FHN1SB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del plec de condicions
tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament

2 FHT1PROJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 nova instal·lació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MAS MELOBRA 05
ROTONDA PONENTCAPÍTOL I4
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL (1) 06
AIGUA POTABLECAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

1 F169U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Instal.lacio de cap extrem de tub sobre canonada existent de diametre nominal inferior o igual a 200 mm, inclos part
proporcional d'obra civil, desplaçament d'equip, muntatge i materials.

2 SFHACI20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PA Partida alçada a justificar de pagament de companyia corresponent a la reposició del servei SA/A-01: desplaçament de
l'hidrant contraincendis existent a nou emplaçament indicat per la DO. Inclou tota l´obra civil, cala de localització, rasa,
pericó i obra mecànica complerta de muntage de peces i tubs necessaris pel nou hidrant, legalització, potabilització, part
proporcional de DO i control. Completament muntat, instal.lat i connexionat a la xarxa existent segons especificacions de
la Companyia d´Aigües.

3 XPA1SAA2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

1 P1R2-6RJ7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Compliment franja d'incèndis 7.490,000 7.490,000

TOTAL AMIDAMENT 7.490,000

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

2 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

3 P2146-DJ3Y

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

4 P21R0-92H7

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió1 P2217-55T0

AMIDAMENT DIRECTE 1.571,000

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació2 P2A0-4ILS

AMIDAMENT DIRECTE 1.630,000

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics3 P2242-53CC

AMIDAMENT DIRECTE 2.197,000

m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals4 PR20-ELJ8

AMIDAMENT DIRECTE 2.197,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 P92A-DX8F

AMIDAMENT DIRECTE 146,000

m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment portland

2 P9G8-F5RL

AMIDAMENT DIRECTE 522,000

EUR
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m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6
cm

3 P9G3-DVV9

AMIDAMENT DIRECTE 103,000

m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 10x20 mm, col·locat a
l'interior

4 P7J4-H868

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM5 P9A2-DN4W

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 40 X 40 CM, AMB LA
CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL

6 P980-FEL8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Gual Pere IV 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Gual Fluvià 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

M GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 22X30 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT
AMB MORTER

7 P981-ETZQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 Gual 1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Gual 2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
JARDINERIACAPÍTOL (1) 04
SÒLSCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals1 PR32-8RZ6

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

2 PR36-8RUU

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

EUR
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MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
JARDINERIACAPÍTOL (1) 04
ESPÈCIES VEGETALSCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l1 PR4EC-94NM

AMIDAMENT DIRECTE 426,000

u Subministrament de Quercus coccifera en contenidor d'1,3 l2 FR4YBN8

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l3 PR4DG-93FV

AMIDAMENT DIRECTE 276,000

u Subministrament d'Agave attenuata 4 FR4YBN10

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

u Subministrament d'EremophilaNivea en contenidor de 3 l5 FR4CY631

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
JARDINERIACAPÍTOL (1) 04
TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓCAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

1 PRA1-DOEG

AMIDAMENT DIRECTE 1.125,000

m Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa,
segons DG i seguint les directius del Pla Director de l'Arbrat de l'Ajuntament de Calafell, incloent replanteig de la feixina
sobre el terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a
l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 25 cm, lligats
amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al
terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura
de la rasa

2 PRI9-HBDE

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

EUR
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m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent
aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm
de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

3 PRIG-9FZU

AMIDAMENT DIRECTE 716,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

4 PR61-8ZHK

AMIDAMENT DIRECTE 949,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
SERRALLERIACAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

1 F96ASB01

AMIDAMENT DIRECTE 506,000

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

2 PB12-DISB

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

m2 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basaments3 P382-425K

AMIDAMENT DIRECTE 26,400

m3 Formigonament de riostres i basaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qa, abocat amb
cubilot

4 P384-42BT

AMIDAMENT DIRECTE 26,700

kg Armadura per a riostres i basaments AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

5 P380-3CP4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Varilles longitudinals 200,500 200,500

C#*D#*E#*F#2 Cercol 261,000 261,000

C#*D#*E#*F#3 Armat superposicio 325,800 325,800

C#*D#*E#*F#4 Ancoratge 43,440 43,440

TOTAL AMIDAMENT 830,740

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5

EUR
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ELEMENTS URBANSCAPÍTOL (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banca PETRA Petit 188x117x47 cm - (1.366 kg/unitat) - formigó armat decapat i hidrofugat de color beige anclat amb
cargols, col·locat directament sobre terreny estable

1 01A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banca PETRA Gran 195x192x49 cm - (2.027 kg/unitat) - formigó armat decapat i hidrofugat de color beige anclat amb
cargols, col·locat directament sobre terreny estable

2 01B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U PAPERERA METÀL·LICA MODEL BARCELONA DE FDBENITO O EQUIVALENT DE 70 L DE CAPACITAT, FORMADA
PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 450 MM ENTRE
EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ,
POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

3 FQ21U023

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 5/8'' '', soldat a la xapa col·laborant4 P4Z6-6YXO

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

u Banca Hydra Banc 200x50x40 cm - 515 kg de formigó decapat i hidrofugats, col·locat sobre base de formigó en massa
reomplert amb resina o morter ric. 

5 01C

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER INOXIDABLE DE 950 MM D'ALÇÀRIA I 750 MM
D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT
AMB FORMIGÓ

6 FQZ5UA19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
DRENATGECAPÍTOL (1) 07
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1 P2146-DJ3J

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ37

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

3 P2149-DJ66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4 P2R5-DT1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 2,000 0,200 1,000

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 6,000 2,000 0,200 2,400

T4 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#5 Vorada+rigola 2,000 0,100 0,200

P PERORIGEN(G1:G6,C7
)

7 Esponjament 30,000 1,080

TOTAL AMIDAMENT 4,680

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 2,000 0,200 1,000

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 6,000 2,000 0,200 2,400

T4 Longitud (m) Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#5 Vorada+rigola 2,000 0,100 0,200

P PERORIGEN(G1:G6,C7
)

7 Esponjament 30,000 1,080

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,680

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 8,500 1,100 2,000 18,700

TOTAL AMIDAMENT 18,700

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 8,500 1,100 2,000 18,700

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 3,740

TOTAL AMIDAMENT 22,440

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 8,500 1,100 2,000 18,700

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 3,740

TOTAL AMIDAMENT 22,440

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM9 P2241-52ST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 8,500 1,100 9,350

TOTAL AMIDAMENT 9,350

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

10 P2255-DPIO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 8,500 1,100 0,700 6,545

TOTAL AMIDAMENT 6,545

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat de formigons de 20
a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

11 P2255-NPIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 D400mm 8,500 1,100 1,300 12,155

TOTAL AMIDAMENT 12,155

m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

12 P931-3G6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 2,000 0,150 0,750

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 6,000 2,000 0,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 3,150

m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

13 P9HA-607R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 Asfalt 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment
pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland

14 F9E1V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m)

C#*D#*E#*F#2 Panot 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

15 P967-E9Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4

16 F974Y008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PMU 3 MAS MEL, Calafell

AMIDAMENTS Pàg.:15/09/22 52Data:

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
DRENATGECAPÍTOL (1) 07
COL·LECTORS I EMBORNALSCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 PD73-F1ME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

u Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de drenatge, de 1000x1000mm, 25 mm de gruix,
soldada a perfil laminat en calent de 50x3mm, recolzada

2 PD5T-42G4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de 100x100x135 cm, amb parets i solera de 25 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de formigó de
neteja

3 PDK3-NP0I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cuneta vegetal tipus A, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

4 PD5F-NB36

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 212,500 212,500

TOTAL AMIDAMENT 212,500

m Cuneta vegetal tipus B, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

5 PD5F-NB37

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 51,500 51,500

TOTAL AMIDAMENT 51,500

m Cuneta vegetal tipus C, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

6 PD5F-NB38

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 38,500 38,500

TOTAL AMIDAMENT 38,500

m2 Formació de pas empedrat, format per:

-Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
-Base de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
-Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat desde camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
-Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 4cm de gruix, col·locada amb morter fresc de ciment 1:6, elaborat a
l'obra i rejuntada amb morter.

La partida inclou la formació de pendents segons detalls de projecte amb el tall de les peces necessàries, col·locació de
les peces a rencajunts i tots els elements i medis auxiliars necessaris per deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la DF.

7 P9B7-V220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Àrea (m2)

C#*D#*E#*F#2 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#3 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Pas de cuneta, d'acer corten d'1m d'amplada format pels seguents elements:

-Entramat de pletines d'acer galvanitzat de secció 30x3mm tipus tramex, recolçat a perfil en 'L' als extrems, soldat a
vorada de xapa d'acer galvanitzat a cada costat de la cuneta, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locació sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió. 

La partida inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per deixar els treballs correctament executats segons
plànols de projecte i indicacions de la df.

8 P9S0-NZ7R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 4,100 4,100

TOTAL AMIDAMENT 4,100

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
DRENATGECAPÍTOL (1) 07
VARISCAPÍTOL (2) 03

EUR

PMU 3 MAS MEL, Calafell

AMIDAMENTS Pàg.:15/09/22 54Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o
mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i especificacions del mantenidor

1 TDD1-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
OBRA CIVILCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-NL77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 275,000 0,300 0,750 61,875

TOTAL AMIDAMENT 61,875

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2 P2R3-HIH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 61,875 61,875

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 12,375

TOTAL AMIDAMENT 74,250

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Excavació 61,875 61,875

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 20,000 12,375

TOTAL AMIDAMENT 74,250

EUR
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m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

4 PDG2-NSFT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 275,000 275,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Ample (m) Altura (m)

C#*D#*E#*F#2 275,000 0,300 0,350 28,875

TOTAL AMIDAMENT 28,875

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

6 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 275,000 275,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

7 PDK4-AJS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

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

8 PDK1-DXA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

9 PDK4-AJRZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

10 PDK1-DXAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
OBRA MECÀNICACAPÍTOL (2) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6V8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 L5 275,000 275,000

C#*D#*E#*F#3 L6 275,000 275,000

TOTAL AMIDAMENT 550,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra2 PG3B-E7CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 275,000 275,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
LLUMINÀRIESCAPÍTOL (2) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat
i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica
programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres
elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

1 PHR0-NFZ3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 3,60m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat
i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica
programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres
elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

2 PHR0-NFZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

MAS MELOBRA 05
SENDER ACCESSIBLECAPÍTOL I5
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 08
VARISCAPÍTOL (2) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió de la nova línia d'enllumenat a quadre d'enllumenat existent1 FHN1SB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del plec de condicions
tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament

2 FHT1PROJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 nova instal·lació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada a justificar per a adaptació del quadre d'enllumenat existent a les noves línies a implementar. Inclou
magnetotèrmics, diferencial i altres mecanismes elèctrics per al seu correcte funcionament d'acord a les prescripcions del
Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament.

3 XPA1SAA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ut

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MAS MELOBRA 05
RENATURALITZACIO CREMADELLCAPÍTOL I6
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

1 P2146-DJ34

AMIDAMENT DIRECTE 366,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió2 P2217-55T0

AMIDAMENT DIRECTE 109,000

MAS MELOBRA 05
RENATURALITZACIO CREMADELLCAPÍTOL I6
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 P2217-55T4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

MAS MELOBRA 05

EUR



PMU 3 MAS MEL, Calafell

AMIDAMENTS Pàg.:15/09/22 59Data:

RENATURALITZACIO CREMADELLCAPÍTOL I6
JARDINERIACAPÍTOL (1) 03
SÒLSCAPÍTOL (2) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

1 PR36-8RUU

AMIDAMENT DIRECTE 171,500

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir2 P7B1-6Q5G

AMIDAMENT DIRECTE 513,000

MAS MELOBRA 05
RENATURALITZACIO CREMADELLCAPÍTOL I6
JARDINERIACAPÍTOL (1) 03
TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓCAPÍTOL (2) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

1 PRA1-DOEG

AMIDAMENT DIRECTE 343,000

MAS MELOBRA 05
RENATURALITZACIO CREMADELLCAPÍTOL I6
SERRALLERIACAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

1 F96ASB01

AMIDAMENT DIRECTE 341,000

MAS MELOBRA 05
MILLORA DEL CAMÍ EXISTENTCAPÍTOL I7
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

1 P1R2-6RJ7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 5.000,000 5.000,000

TOTAL AMIDAMENT 5.000,000

MAS MELOBRA 05
MILLORA DEL CAMÍ EXISTENTCAPÍTOL I7
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM1 P9A2-DN4W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

MAS MELOBRA 05
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL I8
CLASSIFICACIÓCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.455,000 1.455,000

TOTAL AMIDAMENT 1.455,000

MAS MELOBRA 05
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL I8
CÀRREGA I TRANSPORTCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

1 I2R642H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

MAS MELOBRA 05
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL I8
TRANSPORTCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat1 I2R540S0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Construcció 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#2 0,900 0,900

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 2,100

C#*D#*E#*F#5 Demolició 4,930 4,930

S SUMSUBTOTAL(G4:G5)6 Subtotal 4,930

O SUMORIGEN(G1:G7)8 Subtotal "A origen" 7,030

TOTAL AMIDAMENT 7,030

MAS MELOBRA 05
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL I8
DEPOSICIÓCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 I2RA6770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Construcció

C#*D#*E#*F#2 170203 7,890 7,890

3 Enderroc

TOTAL AMIDAMENT 7,890

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 I2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Construcció

C#*D#*E#*F#2 170201 18,570 18,570

3 Demolició

C#*D#*E#*F#4 170201 1,550 1,550

TOTAL AMIDAMENT 20,120

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DOC 4 PRESSUPOST 0,000 0,000

O SUMORIGEN(G1:G4)5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA8E00

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 24.000,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA6960

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Construcció

C#*D#*E#*F#2 150101 2,030 2,030

TOTAL AMIDAMENT 2,030

MAS MELOBRA 05
ALTRES DESPESESCAPÍTOL I9

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 XPA900SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada per a aixecaments topogràfics en obra i altres imprevistos2 02B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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2.- Estadística de partides 



PMU 3 MAS MEL, Calafell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

15/09/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

01A u Banca PETRA Petit 188x117x47 cm
- (1.366 kg/unitat) - formigó
armat decapat i hidrofugat de
color beige anclat amb cargols,
col·locat directament sobre
terreny estable

1.506,15 2,000 0,401 3.012,30

01B u Banca PETRA Gran 195x192x49 cm
- (2.027 kg/unitat) - formigó
armat decapat i hidrofugat de
color beige anclat amb cargols,
col·locat directament sobre
terreny estable

1.857,00 2,000 0,492 3.714,00

01C u Banca Hydra Banc 200x50x40 cm -
515 kg de formigó decapat i
hidrofugats, col·locat sobre
base de formigó en massa
reomplert amb resina o morter
ric. 

1.307,40 11,000 1,893 14.381,40

02B pa Partida alçada per a
aixecaments topogràfics en obra
i altres imprevistos

2.500,00 1,000 0,334 2.500,00

ELEC002 u Subministre i col.locació de
caixa general de protecció per
abonat, esquema 12/400A amb 6
fussibles. Referencia 555014.

133,96 7,000 0,125 937,72

ELEC003 u Piqueta de connexió a terra
d'acer i recobriment de coure,
de 2000mm de llargaria, de
17.3mm de diàmetre, estandard i
clavada a terra, incloent
grapa, cable i terminal de
connexió.

20,47 7,000 0,026 143,29

ELEC004 u Subministre i col.locació de
conjunt de terminals BT de
3x240 i 1x150 AL en CGP, ADU i
puntes de cable.

32,55 7,000 0,037 227,85

ELEC005 u Planol de situació de linies
electriques subterrànees de BT
fins a 1000 mts.

183,96 2,000 0,058 367,92

ELEC006 u Suplement de planol situació
linies electriques subterraneas
BT per cada 100 mts.

103,77 2,000 0,039 207,54

ELEC007 u Prova d'assaig per circuït, de
cables unipolars de BT, per
part d'un equip HT-7050
homologat.

226,42 2,000 0,0610 452,84

ELEC008 u Subministre i col.locació de
canal de protecció per CGP o
CS.

31,13 7,000 0,0311 217,91

F169U030 u Cala de 2x1 m per a
localització de serveis al
inici de l'obra, amb enderroc
de paviment, excavació de
terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima
de 1,30 m, amb carrega de
materials sobre camió o
contenidor

179,17 16,000 0,3812 2.866,72

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

97,49 3,560 0,0513 347,06

F96ASB01 M VORADA DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I
200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

41,11 847,000 4,5814 34.820,17

F974Y008 m Rigola de 20 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de
ciment 1:4

14,62 12,000 0,0215 175,44

F9E1V010 m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a
l'estesa amb morter de ciment
pòrtland 1:6 i beurada de
ciment pòrtland

30,14 20,450 0,0816 616,36

F9G4N688 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E,AC
OLORIT RENTAT A L'ÀCID DE 20
CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES
D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT
BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE
QUARS GRIS

29,25 30,600 0,1217 895,05

FBBZYV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM
DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA
POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL
7037, INCLOSES BRIDES
D'ANCORATGE DE FOSA I
ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ

48,24 6,000 0,0418 289,44

FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa
d'embornal abatible i
reversible de 70x30 cm, de
barres diagonals amb un sol
nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb
compliment de la norma UNE
EN-124, per a 25 t de càrrega
de trencament, homologada com a
model BARCELONA 1

188,22 6,000 0,1519 1.129,32

FHN1SB01 u Connexió de la nova línia
d'enllumenat a línia existent

999,06 4,000 0,5320 3.996,24

FHN1SB10 u Connexió de la nova línia
d'enllumenat a quadre
d'enllumenat existent

999,06 2,000 0,2621 1.998,12

EUR
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FHT1PROJ u Projecte de legalització de
l'instal·lació d'enllumenat
públic projectada, segons
especificacions del plec de
condicions tècniques per a
instal·lacions d'enllumenat
públic de l'ajuntament

56,07 3,000 0,0222 168,21

FQ21U023 U PAPERERA METÀL·LICA MODEL
BARCELONA DE FDBENITO O
EQUIVALENT DE 70 L DE
CAPACITAT, FORMADA PER UNA
CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2
MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR
DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE
GRUIX SEPARATS 450 MM ENTRE
EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB
TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE
PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ,
POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN.
INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

169,75 3,000 0,0723 509,25

FQZ5UA19 U APARCAMENT DE BICICLETES
TUBULAR EN U, D'ACER INOXIDABLE
DE 950 MM D'ALÇÀRIA I 750 MM
D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE
50 MM DE DIÀMETRE, AMB
CAPACITAT PER A 1 BICICLETA,
COL·LOCAT AMB FORMIGÓ

186,50 6,000 0,1524 1.119,00

FR4CY631 u Subministrament
d'EremophilaNivea en contenidor
de 3 l

8,52 0,000 0,0025 0,00

FR4YBN10 u Subministrament d'Agave
attenuata 

1,73 132,000 0,0326 228,36

FR4YBN8 u Subministrament de Quercus
coccifera en contenidor d'1,3 l

3,52 115,000 0,0527 404,80

GGELEC55 u Armari de formigó prefabricat
tipus PE-A+1500-p/cdu de
1550x800x350mm per a
distribució elèctrica i porta
de planxa d'acer galvanitzat
amb tanca triangular i
dispositiu per candau.

560,38 7,000 0,5228 3.922,66

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

25,78 1.455,000 4,9329 37.509,90

I2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

80,57 7,030 0,0730 566,41

I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

21,94 300,000 0,8731 6.582,00

EUR
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I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,78 0,000 0,0032 0,00

I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 7,890 0,0033 0,00

I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

14,07 20,120 0,0434 283,09

I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 2,030 0,0035 0,00

I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats especials,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,28 24.000,000 0,8836 6.720,00

L0SBS214 u Projecte i legalització ,
connexions i drets d´escomesa
de Cia de la xarxa de baixa
tensió. Inclou tots els
tràmits, gestions, permisos,
descarregs i altres despeses
que es puguin generar.

3.500,00 1,000 0,4637 3.500,00

P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes
en interiors/exteriors, amb
mitjans manuals, per a una
alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o
contenidor

1,75 14.343,600 3,3038 25.101,30

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

15,41 366,000 0,7439 5.640,06

P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

14,96 234,500 0,4640 3.508,12

EUR
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P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre
camió

20,30 40,000 0,1141 812,00

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de
gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

18,72 20,450 0,0542 382,82

P2146-DJ3K m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre
camió

24,11 276,000 0,8743 6.654,36

P2146-DJ3Y m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre terra, de fins
a 0,6 m d'amplària, amb
compressor amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

7,57 63,920 0,0644 483,87

P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,04 80,550 0,0545 405,97

P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

6,27 12,000 0,0146 75,24

P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,15 24,000 0,0247 123,60

P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

9,93 16,300 0,0248 161,86

P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

136,05 1,000 0,0249 136,05

EUR

PMU 3 MAS MEL, Calafell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

15/09/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

P21GL-NCXP m Desmuntatge de línia
d'enllumenat entubada,
conductors de coure o alumini,
amb aïllament o amb aïllament i
coberta, unipolars, de fins a 6
mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou mitjans i elements
auxiliars per la desconnexió de
la línia per realitzar els
treballs en condicions de
seguretat

3,25 35,000 0,0150 113,75

P21R0-92H7 u Tala controlada directa d'arbre
< 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

85,07 67,000 0,7551 5.699,69

P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de
paviment en roca de resistència
a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta
sobre camió

48,68 561,000 3,5952 27.309,48

P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en
terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió

3,72 2.530,000 1,2453 9.411,60

P2217-55T4 m3 Excavació per a rebaix en roca
de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta
sobre camió

25,87 180,000 0,6154 4.656,60

P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
compacte amb part proporcional
de roca, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

20,16 768,778 2,0455 15.498,56

P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% PM

1,58 626,000 0,1356 989,08

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

3,24 429,385 0,1857 1.391,21

P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos,
amb mitjans mecànics

2,05 2.197,000 0,5958 4.503,85

P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

23,89 190,770 0,6059 4.557,50

EUR
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P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

41,72 121,854 0,6760 5.083,75

P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

46,23 79,200 0,4861 3.661,42

P2255-NPIU m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb granulats de
material reciclat de formigons
de 20 a 40 mm, per a drenatge,
en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

34,36 295,275 1,3362 10.145,65

P2257-54B2 m3 Terraplenada i piconatge per a
caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins
a 50 cm, amb una compactació
del 90 % del PM

5,74 90,000 0,0763 516,60

P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra
adequada d'aportació

6,41 2.381,000 2,0164 15.262,21

P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no
contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,26 756,214 0,8265 6.246,33

P2R5-DT1G m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

9,82 69,147 0,0966 679,02

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 69,147 0,1767 1.256,40

P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,59 756,214 1,0568 8.008,31
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P312-D4Z4 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

90,57 30,079 0,3669 2.724,26

P380-3CP4 kg Armadura per a riostres i
basaments AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,15 830,740 0,2370 1.786,09

P382-425K m2 Encofrat a una cara amb plafó
metàl·lic, per a riostres i
basaments

24,67 26,400 0,0971 651,29

P384-42BT m3 Formigonament de riostres i
basaments (CE, EHE) amb formigó
HA-30/P / 20 / IIa + Qa de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició IIa + Qa, abocat
amb cubilot

118,77 26,700 0,4272 3.171,16

P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

14,07 133,000 0,2573 1.871,31

P45C6-6NXB m2 Llosa inclinada per a escala de
17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
amb esglaons de formigó fets a
la vegada que la llosa de fins
a 30 cm d'estesa, 20 cm
d'alçària de frontal, encofrat
amb tauler de fusta, armadura
AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de
20kg/ m2

334,53 133,000 5,8574 44.492,49

P4Z6-6YXO u Pern de connexió tipus Nelson
de diàmetre 5/8'' '', soldat a
la xapa col·laborant

3,31 66,000 0,0375 218,46

P7B1-6Q5G m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

3,07 513,000 0,2176 1.574,91

P7J4-H868 m Formació de junt de treball en
peces formigonades 'in situ',
amb perfil de cautxú expansiu,
de 10x20 mm, col·locat a
l'interior

20,83 24,000 0,0777 499,92

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

29,41 444,000 1,7278 13.058,04

P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material
al 95% del PM

27,69 4,590 0,0279 127,10

EUR
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P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10
/ I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

97,91 49,968 0,6480 4.892,37

P963-E9KS m Vorada corba de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

78,02 125,400 1,2981 9.783,71

P967-E9Z1 m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

30,57 12,000 0,0582 366,84

P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb
transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

120,49 30,000 0,4883 3.614,70

P976-HDR9 m Rigola de 20 cm d'amplària de
peces de formigó, de 50x20 cm i
8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter

4,21 125,400 0,0784 527,93

P980-FEL8 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA
GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT
I FLAMEJADA DE 40 X 40 CM, AMB
LA CANTONADA EN FORMA
RECTANGULAR, D'1 PEÇA,
COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

124,64 4,000 0,0785 498,56

P981-ETZQ M GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, 22X30 CM, COL·LOCAT SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA
A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB
MORTER

42,68 24,000 0,1386 1.024,32

P9A2-DN4W m3 Paviment de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 100 %
del PM

29,74 700,000 2,7487 20.818,00

EUR
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P9B7-V220 m2 Formació de pas empedrat,
format per:

-Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb una compactació
del 95% del PM.
-Base de tot-ú artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM.
-Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat desde camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
-Paviment de pedra granítica,
deixada de serra, de 4cm de
gruix, col·locada amb morter
fresc de ciment 1:6, elaborat a
l'obra i rejuntada amb morter.

La partida inclou la formació
de pendents segons detalls de
projecte amb el tall de les
peces necessàries, col·locació
de les peces a rencajunts i
tots els elements i medis
auxiliars necessaris per deixar
la partida correctament
executada segons plànols de
projecte i indicacions de la
DF.

144,97 16,000 0,3088 2.319,52

P9F3-4WPY m2 Paviment de peces de formigó de
forma rectangular de 20x40,5 cm
i 10 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter mixt
1:2:10

64,42 17,800 0,1589 1.146,68

P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en
paviment de formigó per a
formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

9,93 103,000 0,1390 1.022,79

P9G8-F5RL m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12
- 60 / IIIa + E, de 20 cm de
gruix, de consistència fluïda i
un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària
màxima del granulat 12 mm,
escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge
manual, remolinat manual
afegint 2 kg/m2 de ciment
portland

37,66 522,000 2,5891 19.658,52

P9H5-E87F t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

83,05 450,000 4,9192 37.372,50

EUR
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P9H8-HJTK t Paviment de mescla bituminosa
discontínua en calent tipus SMA
16 bin B 35/50 amb betum
asfàltic de penetració i
granulat natural, per a capa
intermèdia, estesa i compactada

75,02 112,640 1,1193 8.450,25

P9H8-HKPO t Paviment de mescla bituminosa
discontínua en calent tipus SMA
8 surf B 35/50 amb betum
asfàltic de penetració i
granulat artificial, per a capa
de trànsit, estesa i compactada

77,35 62,000 0,6394 4.795,70

P9HA-607R m2 Reposició de paviment de mescla
bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment

32,18 234,500 0,9995 7.546,21

P9S0-NZ7R m Pas de cuneta, d'acer corten
d'1m d'amplada format pels
seguents elements:

-Entramat de pletines d'acer
galvanitzat de secció 30x3mm
tipus tramex, recolçat a perfil
en 'L' als extrems, soldat a
vorada de xapa d'acer
galvanitzat a cada costat de la
cuneta, de 10 mm de gruix i 300
mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa i col·locació sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió. 

La partida inclou tots els
elements i medis auxiliars
necessaris per deixar els
treballs correctament executats
segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

237,02 4,100 0,1396 971,78

PB12-DISB m Barana d'acer galvanitzat, amb
passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a
120 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter

190,77 160,600 4,0397 30.637,66

PBA3-DXJU m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat,
amb pintura alcídica de color
blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,68 3.092,000 0,2898 2.102,56

EUR
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PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc
i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

2,48 100,000 0,0399 248,00

PBA3-DXQE m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 1/1
de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,79 86,000 0,02100 153,94

PBB8-65KD u Senyal d'advertència,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

52,41 3,000 0,02101 157,23

PBBD-65KK u Senyal d'obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

42,06 6,000 0,03102 252,36

PD55-E3NR u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

130,83 6,000 0,10103 784,98

PD5F-NB36 m Cuneta vegetal tipus A,
triangular d'1,00 m d'amplària
i 0,20 m de fondària, sense
revestiment, inclòs excavació
de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels
materials resultants

7,30 212,500 0,20104 1.551,25

PD5F-NB37 m Cuneta vegetal tipus B,
triangular d'1,00 m d'amplària
i 0,15 m de fondària, sense
revestiment, inclòs excavació
de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels
materials resultants

7,17 51,500 0,05105 369,26

PD5F-NB38 m Cuneta vegetal tipus C,
triangular d'1,00 m d'amplària
i 0,33 m de fondària, sense
revestiment, inclòs excavació
de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels
materials resultants

7,53 79,000 0,08106 594,87

EUR
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PD5T-42G4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer
S275JR galvanitzat per a
arqueta de drenatge, de
1000x1000mm, 25 mm de gruix,
soldada a perfil laminat en
calent de 50x3mm, recolzada

159,15 2,000 0,04107 318,30

PD73-F1MB m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

13,83 24,000 0,04108 331,92

PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

37,59 19,000 0,09109 714,21

PD73-F1MM m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

24,37 202,700 0,65110 4.939,80

PD7JS001 m Suministro, transporte y
colocación de tubería de Gres
Vitrificado formada por tubos
de Gres Vitrificado EN 295-1 -
DN 300 - 2,50 - FN 48 - C;
fabricados según Norma Europea
EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, en tubos de
2,50 m de largo, con una
resistencia al aplastamiento de
48 kN/m y sistema de unión tipo
C según Norma Europea EN 295,
bien con junta K o con junta S,
con superficie interna
vidriada. Incluyendo las piezas
y accesorios que puedan
resultar necesarios. Incluyendo
la ejecución de las pruebas de
estanqueidad y funcionamiento,
y el levantamiento de los
planos de la tubería instalada.

171,11 45,000 1,01111 7.699,95

EUR
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PD7ZS002 u Suministro, transporte y
colocación de conexión de
entrada de Gres Vitrificado EN
295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a
pozo de registro; fabricada
según Norma Europea EN 295, de
diámetro nominal interior 300
mm, con una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y
sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con
junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada.

267,11 1,000 0,04112 267,11

PD7ZS003 u Suministro, transporte y
colocación de conexión de
salida de Gres Vitrificado EN
295-1 - DN 300 - FN 48 - C,
desde pozo de registro;
fabricada según Norma Europea
EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, con una
resistencia al aplastamiento de
48 kN/m y sistema de unión tipo
C según Norma Europea EN 295,
bien con junta K o con junta S,
con superficie interna
vidriada.

230,11 1,000 0,03113 230,11

PD7ZS004 u Suministro, transporte y
colocación de conexión bisagra
de Gres Vitrificado EN 295-1 -
DN 300 - FN 48 - C, a pozo de
registro; fabricada según Norma
Europea EN 295, de diámetro
nominal interior 300 mm, con
una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y
sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con
junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada.

159,11 2,000 0,04114 318,22

PDB6-5CAG m Paret per a pou circular de
D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt
1:2:10

81,17 5,600 0,06115 454,55

PDBC-H98F u Cubeta base per a pou de
registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 80 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es
col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons

136,10 6,000 0,11116 816,60

PDBD-DOCT u Graó per a pou de registre amb
acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de
D=18 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

24,67 8,000 0,03117 197,36

EUR
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PDBE-H98M u Brocal per a pou format per un
con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions
80X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre
anell de pou de registre,
inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l

82,91 6,000 0,07118 497,46

PDBF-DFWD u Bastiment circular de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

166,14 6,000 0,13119 996,84

PDG2-NSFT m Canalització amb quatre tubs
corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x40 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

23,54 466,000 1,44120 10.969,64

PDG2-NSG4 m Canalització amb sis tubs
corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

31,74 18,000 0,08121 571,32

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,60 814,000 0,06122 488,40

PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

78,49 36,000 0,37123 2.825,64

PDK1-DXA7 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

103,85 5,000 0,07124 519,25

PDK1-DXAA u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

143,99 1,000 0,02125 143,99

PDK3-NP0I u Pericó de 100x100x135 cm, amb
parets i solera de 25 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre llit de formigó de neteja

212,93 2,000 0,06126 425,86

EUR
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PDK4-AJRZ u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

124,31 1,000 0,02127 124,31

PDK4-AJS5 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

89,61 5,000 0,06128 448,05

PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

73,48 36,000 0,35129 2.645,28

PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

6,85 660,000 0,59130 4.521,00

PG32-DYMV m Cable amb conductor d'alumini
de tensió assignada de 0,6 / 1
kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció
1x150 mm2, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

9,43 366,000 0,45131 3.451,38

PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini
de tensió assignada de 0,6 / 1
kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció
1x240 mm2, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

13,06 1.098,000 1,89132 14.339,88

PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

4,33 854,000 0,49133 3.697,82

PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

14,15 484,000 0,90134 6.848,60

EUR
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PHR0-NFZ1 u Subministrament i muntatge de
fanal Rama de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa &
Cole RAMA Columna cilíndrica
(d127mm) de 6,00m d'alçada
total, realitzada en acer
galvanitzat i acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa &
Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80
350mA), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia
LED, de distribució viària
IESNA Type III. Font
d'alimentació electrònica
regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66.
IK08.
- Abraçadera simple per a
columna (d127mm) Urbidermis
Santa & Cole RAMA, realitzada
en injecció d'alumini acabat
pintat, necessària pel muntatge
individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh
iMCU integrat en lluminària
Urbidermis Santa & Cole RAMA,
per a regulació automàtica
programada i reprogramable des
del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó.
Inclou la columna, la
llumenera, placa a terra, dau
de formigó, cablejat intern i
altres elements necessaris per
estar completament instalada i
verificada.

2.530,52 8,000 2,66135 20.244,16

EUR
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PHR0-NFZ2 u Subministrament i muntatge de
fanal Tumbler de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa &
Cole TUMBLER cilíndrica
(d114mm) de 3,60m d'alçada
total, realitzada en acer
galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable
Urbidermis Santa & Cole TUMBLER
14W (16L 2700K IRC80 250mA),
realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type II. Font
d'alimentació electrònica
regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66.
IK08.
- Abraçadera de fixació a
columna (d114mm) Urbidermis
Santa & Cole TUMBLER,
realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge
individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh
iMCU integrat en lluminària
Urbidermis Santa & Cole RAMA,
per a regulació automàtica
programada i reprogramable des
del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó.
Inclou la columna, la
llumenera, placa a terra, dau
de formigó, cablejat intern i
altres elements necessaris per
estar completament instalada i
verificada.

2.025,52 26,000 6,92136 52.663,52

EUR
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PHR0-NFZ3 u Subministrament i muntatge de
fanal Tumbler de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa &
Cole TUMBLER cilíndrica
(d114mm) de 4,40m d'alçada
total, realitzada en acer
galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable
Urbidermis Santa & Cole TUMBLER
14W (16L 2700K IRC80 250mA),
realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type II. Font
d'alimentació electrònica
regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66.
IK08.
- Projector orientable
Urbidermis Santa & Cole TUMBLER
14W (16L 2700K IRC80 250mA),
realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type III. Font
d'alimentació electrònica
regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66.
IK08.
- Abraçadera de fixació a
columna (d114mm) Urbidermis
Santa & Cole TUMBLER,
realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge
individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh
iMCU integrat en lluminària
Urbidermis Santa & Cole RAMA,
per a regulació automàtica
programada i reprogramable des
del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó.
Inclou la columna, la
llumenera, placa a terra, dau
de formigó, cablejat intern i
altres elements necessaris per
estar completament instalada i
verificada.

3.000,52 2,000 0,79137 6.001,04

PQ40-HBHK u Pilona d'acer amb protecció
antioxidant i esmalt de color
negre, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 60 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

74,25 9,000 0,09138 668,25

PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny per a
obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals

0,47 2.197,000 0,14139 1.032,59

PR32-8RZ6 m3 Grava de riu de 12 a 18 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals

284,81 15,000 0,56140 4.272,15

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

15/09/22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals

109,67 201,500 2,91141 22.098,51

PR4DG-93FV u Subministrament de Gaura
lindheimeri d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor d'1,3 l

2,40 276,000 0,09142 662,40

PR4EC-94NM u Subministrament de Lavandula
angustifolia en contenidor d'1
l

1,55 426,000 0,09143 660,30

PR61-8ZHK u Plantació d'arbust o arbre de
petit format en contenidor d'1
a 1.5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

4,56 949,000 0,57144 4.327,44

PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de
llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base
de palla picada i fibra curta
de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2

1,30 1.468,000 0,25145 1.908,40

PRI9-HBDE m Construcció i col·locació de
feixines vives a base de
material arbustiu autòcton amb
capacitat de reproducció
vegetativa, segons DG i seguint
les directius del Pla Director
de l'Arbrat de l'Ajuntament de
Calafell, incloent replanteig
de la feixina sobre el terreny,
obertura mecànica de rasa de
30x30 cm, recol·lecció de les
branques vives en parada
vegetativa a l'entorn de la
pròpia obra, trasllat fins a la
zona de l'actuació, construcció
de feixos d'un diàmetre mínim
de 25 cm, lligats amb filferro
galvanitzat o brides plàstiques
de polietilè d'alta densitat,
col·locació de les feixines a
la rasa i ancorat al terreny
mitjançant piquetes d'acer
corrugat, i posterior tapat amb
uns 3 cm de gruix del mateix
material extret en l'obertura
de la rasa

32,68 210,000 0,90146 6.862,80

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PRIG-9FZU m2 Manta orgànica tipus 100% coco,
de densitat aproximada 300
g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent
aproximat del 50 % i amb una
llargària de talús de 10 a 25
m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm
de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 2 u/m2 i
amb part proporcional de rasa
superior de fixació

4,36 716,000 0,41147 3.121,76

S22SBS30 m2 Subministrament i col·locació
de llosetes de protecció de
serveis constituïdes per peces
prefabricades de formigó de
40x40x7 cm i cinta de
senyalització de companyia
col·locades d'acord amb les
indicacions de DO. Inclou
excavació manual dels 50 cm
pròxims al servei, la part de
sauló corresponent, elements i
mitjans auxiliars

29,34 40,000 0,15148 1.173,60

SE21S010 m Subministrament i col·locació
dins de rasa de plaques de PE
per a senyalització i protecció
d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de
la companyia de distribució
elèctrica.

2,30 330,000 0,10149 759,00

SE43S340 u Caixa General de Protecció
CGP-7-160A segons normativa de
la companyia elèctrica
subministradora, amb bornes
bimetàl.lics, col.locada.

166,13 7,000 0,15150 1.162,91

SFHACI20 u Instal.lacio de cap extrem de
tub sobre canonada existent de
diametre nominal inferior o
igual a 200 mm, inclos part
proporcional d'obra civil,
desplaçament d'equip, muntatge
i materials.

886,92 2,000 0,23151 1.773,84

TDD1-0004 u Connexió del col·lector a la
xarxa general de sanejament,
inclòs perforació de pou
existent amb mitjans manuals o
mecànics, connexió del tub de
desguàs i segellat i arrebossat
de la unió amb morter de
ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons
indicacions de la DF, plànols i
especificacions del mantenidor

235,75 5,000 0,15152 1.178,75

TDD1-0005 u Connexió del col·lector a la
xarxa general de residuals,
inclòs perforació de pou
existent amb mitjans manuals o
mecànics, connexió del tub de
desguàs i segellat i arrebossat
de la unió amb morter de
ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons
indicacions de la DF, plànols i
especificacions del mantenidor

235,75 1,000 0,03153 235,75

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

XPA1SAA2 PA Partida alçada a justificar de
pagament de companyia
corresponent a la reposició del
servei SA/A-01: desplaçament
de l'hidrant contraincendis
existent a nou emplaçament
indicat per la DO. Inclou tota
l´obra civil, cala de
localització, rasa, pericó i
obra mecànica complerta de
muntage de peces i tubs
necessaris pel nou hidrant,
legalització, potabilització,
part proporcional de DO i
control. Completament muntat,
instal.lat i connexionat a la
xarxa existent segons
especificacions de la Companyia
d´Aigües.

1.850,00 1,000 0,24154 1.850,00

XPA1SAA3 PA Partida alçada a justificar per
a adaptació del quadre
d'enllumenat existent a les
noves línies a implementar.
Inclou magnetotèrmics,
diferencial i altres mecanismes
elèctrics per al seu correcte
funcionament d'acord a les
prescripcions del Departament
d'Enllumenat de l'Ajuntament.

1.500,00 1,000 0,20155 1.500,00

XPA900SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

21.581,00 1,000 2,84156 21.581,00

TOTAL: 100,00760.665,15

EUR
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PMU 3 MAS MEL, Calafell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 15/09/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.506,15u01A Banca PETRA Petit 188x117x47 cm - (1.366 kg/unitat) - formigó armat decapat i hidrofugat de

color beige anclat amb cargols, col·locat directament sobre terreny estable
P- 1

(MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €1.857,00u01B Banca PETRA Gran 195x192x49 cm - (2.027 kg/unitat) - formigó armat decapat i hidrofugat de
color beige anclat amb cargols, col·locat directament sobre terreny estable

P- 2

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

 €1.307,40u01C Banca Hydra Banc 200x50x40 cm - 515 kg de formigó decapat i hidrofugats, col·locat sobre base
de formigó en massa reomplert amb resina o morter ric. 

P- 3

(MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2.500,00pa02B Partida alçada per a aixecaments topogràfics en obra i altres imprevistosP- 4
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €133,96uELEC002 Subministre i col.locació de caixa general de protecció per abonat, esquema 12/400A amb 6
fussibles. Referencia 555014.

P- 5

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €20,47uELEC003 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000mm de llargaria, de 17.3mm de
diàmetre, estandard i clavada a terra, incloent grapa, cable i terminal de connexió.

P- 6

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €32,55uELEC004 Subministre i col.locació de conjunt de terminals BT de 3x240 i 1x150 AL en CGP, ADU i puntes
de cable.

P- 7

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €183,96uELEC005 Planol de situació de linies electriques subterrànees de BT fins a 1000 mts.P- 8
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €103,77uELEC006 Suplement de planol situació linies electriques subterraneas BT per cada 100 mts.P- 9
(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €226,42uELEC007 Prova d'assaig per circuït, de cables unipolars de BT, per part d'un equip HT-7050 homologat.P- 10
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €31,13uELEC008 Subministre i col.locació de canal de protecció per CGP o CS.P- 11
(TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €179,17uF169U030 Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació
de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials
sobre camió o contenidor

P- 12

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €97,49m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 13

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €41,11MF96ASB01 VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ

P- 14

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €14,62mF974Y008 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4

P- 15

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €30,14m2F9E1V010 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa
amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland

P- 16

(TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

PMU 3 MAS MEL, Calafell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 15/09/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,25M2F9G4N688 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E,ACOLORIT RENTAT A

L'ÀCID DE 20 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES
D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT
MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4
KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS

P- 17

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

 €48,24MFBBZYV37 PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ

P- 18

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

 €188,22uFD5ZY010 Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals
amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE
EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1

P- 19

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

 €999,06uFHN1SB01 Connexió de la nova línia d'enllumenat a línia existentP- 20
(NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €999,06uFHN1SB10 Connexió de la nova línia d'enllumenat a quadre d'enllumenat existentP- 21
(NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €56,07uFHT1PROJ Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada, segons especificacions del
plec de condicions tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament

P- 22

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €169,75UFQ21U023 PAPERERA METÀL·LICA MODEL BARCELONA DE FDBENITO O EQUIVALENT DE 70 L DE
CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 450 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS
DAUS DE FORMIGÓ

P- 23

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €186,50UFQZ5UA19 APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER INOXIDABLE DE 950 MM
D'ALÇÀRIA I 750 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB
CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ

P- 24

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €3,52uFR4YBN8 Subministrament de Quercus coccifera en contenidor d'1,3 lP- 25
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,52uFR4CY631 Subministrament d'EremophilaNivea en contenidor de 3 lP- 26
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,73uFR4YBN10 Subministrament d'Agave attenuata P- 27
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €560,38uGGELEC55 Armari de formigó prefabricat tipus PE-A+1500-p/cdu de 1550x800x350mm per a distribució
elèctrica i porta de planxa d'acer galvanitzat amb tanca triangular i dispositiu per candau.

P- 28

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

 €25,78m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 29

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €80,57m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

P- 30

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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 €21,94m3I2R642H0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
P- 31

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

 €22,78m3I2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 32

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

 €0,00m3I2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 33

(ZERO EUROS)

 €14,07m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 34

(CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €0,00m3I2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 35

(ZERO EUROS)

 €0,28kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 36

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €3.500,00uL0SBS214 Projecte i legalització , connexions i drets d´escomesa de Cia de la xarxa de baixa tensió. Inclou
tots els tràmits, gestions, permisos, descarregs i altres despeses que es puguin generar.

P- 37

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1,75m2P1R2-6RJ7 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de
brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

P- 38

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,41m2P2146-DJ34 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

P- 39

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,96m2P2146-DJ37 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 40

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €20,30m2P2146-DJ3I Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 41

(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €18,72m2P2146-DJ3J Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P- 42

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €24,11m2P2146-DJ3K Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 43

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €7,57m2P2146-DJ3Y Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 44

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,04mP2148-49L5 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 45

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €6,27mP2149-DJ66 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega

amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
P- 46

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €5,15mP2149-DJ69 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 47

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €9,93mP214W-FEMQ Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 48

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €136,05uP21DH-8GXG Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 49

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €3,25mP21GL-NCXP Desmuntatge de línia d'enllumenat entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou mitjans i elements auxiliars per la desconnexió de la línia
per realitzar els treballs en condicions de seguretat

P- 50

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €85,07uP21R0-92H7 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

P- 51

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €48,68m3P2214-AYNQ Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

P- 52

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,72m3P2217-55T0 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P- 53

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,87m3P2217-55T4 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

P- 54

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

 €20,16m3P221B-NL77 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb part proporcional de
roca, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 55

(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €1,58m2P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 56
(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,24m2P2241-52ST Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

P- 57

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,05m2P2242-53CC Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 58
(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €23,89m3P2255-DPGO Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

P- 59

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

 €41,72m3P2255-DPIO Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 60

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €46,23m3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de

25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
P- 61

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

 €34,36m3P2255-NPIU Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb granulats de material
reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 62

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,74m3P2257-54B2 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

P- 63

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,41m3P2A0-4ILS Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 64
(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,26m3P2R3-HIH6 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

P- 65

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €9,82m3P2R5-DT1G Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 66

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,17m3P2RA-EU7I Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 67

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €10,59m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 68

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €90,57m3P312-D4Z4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 69

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,15kgP380-3CP4 Armadura per a riostres i basaments AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 70

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €24,67m2P382-425K Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basamentsP- 71
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €118,77m3P384-42BT Formigonament de riostres i basaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + Qa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa + Qa, abocat amb cubilot

P- 72

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €14,07m2P3Z3-D52S Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 73

(CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €334,53m2P45C6-6NXB Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una
quantia de 20kg/ m2

P- 74

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €3,31uP4Z6-6YXO Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 5/8'' '', soldat a la xapa col·laborantP- 75

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €3,07m2P7B1-6Q5G Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 76

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €20,83mP7J4-H868 Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de
10x20 mm, col·locat a l'interior

P- 77

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,41m3P92A-DX8F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 78
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €27,69m3P92A-DX8H Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

P- 79

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

 €97,91m3P931-3G6K Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 80

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €78,02mP963-E9KS Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 81

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €30,57mP967-E9Z1 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 82

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €120,49m3P970-DFTS Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

P- 83

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,21mP976-HDR9 Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter

P- 84

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €124,64UP980-FEL8 CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 40
X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB
MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

P- 85

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

 €42,68MP981-ETZQ GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 22X30 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20
A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER

P- 86

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €29,74m3P9A2-DN4W Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PMP- 87
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €144,97m2P9B7-V220 Formació de pas empedrat, format per:

-Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
-Base de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM.
-Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat desde camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
-Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 4cm de gruix, col·locada amb morter fresc de
ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntada amb morter.

La partida inclou la formació de pendents segons detalls de projecte amb el tall de les peces
necessàries, col·locació de les peces a rencajunts i tots els elements i medis auxiliars necessaris
per deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

P- 88

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €64,42m2P9F3-4WPY Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter mixt 1:2:10

P- 89

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,93mP9G3-DVV9 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 6 cm

P- 90

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €37,66m2P9G8-F5RL Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 12 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat
manual afegint 2 kg/m2 de ciment portland

P- 91

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €83,05tP9H5-E87F Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 92

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €75,02tP9H8-HJTK Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 bin B 35/50 amb betum
asfàltic de penetració i granulat natural, per a capa intermèdia, estesa i compactada

P- 93

(SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €77,35tP9H8-HKPO Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf B 35/50 amb betum asfàltic
de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada

P- 94

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €32,18m2P9HA-607R Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10
cm de gruix, estesa i compactada manualment

P- 95

(TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €237,02mP9S0-NZ7R Pas de cuneta, d'acer corten d'1m d'amplada format pels seguents elements:

-Entramat de pletines d'acer galvanitzat de secció 30x3mm tipus tramex, recolçat a perfil en 'L' als
extrems, soldat a vorada de xapa d'acer galvanitzat a cada costat de la cuneta, de 10 mm de gruix
i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locació sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. 

La partida inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per deixar els treballs correctament
executats segons plànols de projecte i indicacions de la df.

P- 96

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €190,77mPB12-DISB Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 97

(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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 €0,68mPBA3-DXJU Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant

en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat,
amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 98

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,48mPBA3-DXQ3 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 99

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,79mPBA3-DXQE Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 100

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €52,41uPBB8-65KD Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 101

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €42,06uPBBD-65KK Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 102

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €130,83uPD55-E3NR Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 103

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,30mPD5F-NB36 Cuneta vegetal tipus A, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, sense revestiment,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

P- 104

(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €7,17mPD5F-NB37 Cuneta vegetal tipus B, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestiment,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

P- 105

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €7,53mPD5F-NB38 Cuneta vegetal tipus C, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestiment,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

P- 106

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €159,15uPD5T-42G4 Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de drenatge, de 1000x1000mm,
25 mm de gruix, soldada a perfil laminat en calent de 50x3mm, recolzada

P- 107

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €13,83mPD73-F1MB Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 108

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €37,59mPD73-F1ME Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 109

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €24,37mPD73-F1MM Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 110

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €171,11mPD7JS001 Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado formada por tubos de Gres

Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fabricados según Norma Europea EN 295, de
diámetro nominal interior 300 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con
junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y accesorios que
puedan resultar necesarios. Incluyendo la ejecución de las pruebas de estanqueidad y
funcionamiento, y el levantamiento de los planos de la tubería instalada. 

P- 111

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €267,11uPD7ZS002 Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300
- FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada.

P- 112

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

 €230,11uPD7ZS003 Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 -
FN 48 - C, desde pozo de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada.

P- 113

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €159,11uPD7ZS004 Suministro, transporte y colocación de conexión bisagra de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 -
FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada.

P- 114

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €81,17mPDB6-5CAG Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:2:10

P- 115

(VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €136,10uPDBC-H98F Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre
interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació
de graons

P- 116

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €24,67uPDBD-DOCT Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 117

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

 €82,91uPDBE-H98M Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

P- 118

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €166,14uPDBF-DFWD Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 119

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €23,54mPDG2-NSFT Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 120

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €31,74mPDG2-NSG4 Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 121

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,60mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 122

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

PMU 3 MAS MEL, Calafell
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €78,49uPDK1-DXA5 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400

mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
P- 123

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €103,85uPDK1-DXA7 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 124

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €143,99uPDK1-DXAA Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 125

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

 €212,93uPDK3-NP0I Pericó de 100x100x135 cm, amb parets i solera de 25 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre
llit de formigó de neteja

P- 126

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €124,31uPDK4-AJRZ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 127

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €89,61uPDK4-AJS5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 128

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €73,48uPDK4-AJS7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 129

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,85mPG2N-EUGN Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 130

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €9,43mPG32-DYMV Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 131

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,06mPG32-DYMZ Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 132

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €4,33mPG33-E6V8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

P- 133

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,15mPG3B-E7CS Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 134
(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €2.530,52uPHR0-NFZ1 Subministrament i muntatge de fanal Rama de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica (d127mm) de 6,00m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80 350mA), realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type
III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa & Cole RAMA, realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a
regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó,
cablejat intern i altres elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

P- 135

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.025,52uPHR0-NFZ2 Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 3,60m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole TUMBLER, realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a
regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó,
cablejat intern i altres elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

P- 136

(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3.000,52uPHR0-NFZ3 Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K IRC80 250mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole TUMBLER, realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA, per a
regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra, dau de formigó,
cablejat intern i altres elements necessaris per estar completament instalada i verificada.

P- 137

(TRES MIL EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €74,25uPQ40-HBHK Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

P- 138

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

 €0,47m2PR20-ELJ8 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manualsP- 139
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €284,81m3PR32-8RZ6 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manualsP- 140
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €109,67m3PR36-8RUU Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,

segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
P- 141

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,40uPR4DG-93FV Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 lP- 142
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,55uPR4EC-94NM Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 lP- 143
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,56uPR61-8ZHK Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació
de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

P- 144

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,30m2PRA1-DOEG Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

P- 145

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €32,68mPRI9-HBDE Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de
reproducció vegetativa, segons DG i seguint les directius del Pla Director de l'Arbrat de
l'Ajuntament de Calafell, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura mecànica de
rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia
obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 25 cm,
lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les
feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns
3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa

P- 146

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,36m2PRIG-9FZU Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

P- 147

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €29,34m2S22SBS30 Subministrament i col·locació de llosetes de protecció de serveis constituïdes per peces
prefabricades de formigó de 40x40x7 cm i cinta de senyalització de companyia col·locades d'acord
amb les indicacions de DO. Inclou excavació manual dels 50 cm pròxims al servei, la part de sauló
corresponent, elements i mitjans auxiliars

P- 148

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,30mSE21S010 Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un
circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

P- 149

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €166,13uSE43S340 Caixa General de Protecció CGP-7-160A segons normativa de la companyia elèctrica
subministradora, amb bornes bimetàl.lics, col.locada.

P- 150

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €886,92uSFHACI20 Instal.lacio de cap extrem de tub sobre canonada existent de diametre nominal inferior o igual a
200 mm, inclos part proporcional d'obra civil, desplaçament d'equip, muntatge i materials.

P- 151

(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €235,75uTDD1-0004 Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou existent amb
mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb
morter de ciment, reposició de paviment amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i
especificacions del mantenidor

P- 152

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €235,75uTDD1-0005 Connexió del col·lector a la xarxa general de residuals, inclòs perforació de pou existent amb
mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb
morter de ciment, reposició de paviment amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i
especificacions del mantenidor

P- 153

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u01A Banca PETRA Petit 188x117x47 cm - (1.366 kg/unitat) - formigó armat
decapat i hidrofugat de color beige anclat amb cargols, col·locat directament
sobre terreny estable

P- 1  €1.506,15

Sense descomposició 1.506,15 €

u01B Banca PETRA Gran 195x192x49 cm - (2.027 kg/unitat) - formigó armat
decapat i hidrofugat de color beige anclat amb cargols, col·locat directament
sobre terreny estable

P- 2  €1.857,00

Sense descomposició 1.857,00 €

u01C Banca Hydra Banc 200x50x40 cm - 515 kg de formigó decapat i hidrofugats,
col·locat sobre base de formigó en massa reomplert amb resina o morter ric. 

P- 3  €1.307,40

Sense descomposició 1.307,40 €

pa02B Partida alçada per a aixecaments topogràfics en obra i altres imprevistosP- 4  €2.500,00
Sense descomposició 2.500,00 €

uELEC002 Subministre i col.locació de caixa general de protecció per abonat, esquema
12/400A amb 6 fussibles. Referencia 555014.

P- 5  €133,96

Sense descomposició 133,96 €

uELEC003 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000mm de
llargaria, de 17.3mm de diàmetre, estandard i clavada a terra, incloent grapa,
cable i terminal de connexió.

P- 6  €20,47

Sense descomposició 20,47 €

uELEC004 Subministre i col.locació de conjunt de terminals BT de 3x240 i 1x150 AL en
CGP, ADU i puntes de cable.

P- 7  €32,55

Sense descomposició 32,55 €

uELEC005 Planol de situació de linies electriques subterrànees de BT fins a 1000 mts.P- 8  €183,96
Sense descomposició 183,96 €

uELEC006 Suplement de planol situació linies electriques subterraneas BT per cada 100
mts.

P- 9  €103,77

Sense descomposició 103,77 €

uELEC007 Prova d'assaig per circuït, de cables unipolars de BT, per part d'un equip
HT-7050 homologat.

P- 10  €226,42

Sense descomposició 226,42 €

uELEC008 Subministre i col.locació de canal de protecció per CGP o CS.P- 11  €31,13
Sense descomposició 31,13 €

uF169U030 Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

P- 12  €179,17

Altres conceptes 179,17 €

m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 13  €97,49

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

 €80,18850

Altres conceptes 17,30 €

PMU 3 MAS MEL, Calafell
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

MF96ASB01 VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

P- 14  €41,11

B060500C FORMIGÓ HM-20/P/40 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

 €2,61180
B96AUG10 VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM

D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA

 €29,84520

Altres conceptes 8,65 €

mF974Y008 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4

P- 15  €14,62

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,19545
B97422E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a

rigoles
 €5,35000

Altres conceptes 9,07 €

m2F9E1V010 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment
pòrtland

P- 16  €30,14

B0111000 AIGUA  €0,01780
B0512401 CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS

UNE-EN 197-1, EN SACS
 €0,37794

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €8,02740
Altres conceptes 21,72 €

M2F9G4N688 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E,ACOLORIT RENTAT A L'ÀCID DE 20 CM DE
GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES
D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12
MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE
QUARS GRIS

P- 17  €29,25

B06QC76A FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT I
ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER CONFORMADES ALS
EXTREMS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

 €21,74800

B9GZ1210 POLS DE QUARS COLOR GRIS  €2,46662
Altres conceptes 5,04 €

MFBBZYV37 PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM
DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL
7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER
A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ

P- 18  €48,24

B06NN14C FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

 €10,91400

BBBZUV37 PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM
DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL
7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER
A SUBJECTAR LA SENYAL

 €14,07000

Altres conceptes 23,26 €

uFD5ZY010 Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30
cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe
C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de
trencament, homologada com a model BARCELONA 1

P- 19  €188,22

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

 €1,61120
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BD5ZV010 Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres

diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb
compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament,
homologada com a model BARCELONA 1

 €162,50000

Altres conceptes 24,11 €

uFHN1SB01 Connexió de la nova línia d'enllumenat a línia existentP- 20  €999,06
Altres conceptes 999,06 €

uFHN1SB10 Connexió de la nova línia d'enllumenat a quadre d'enllumenat existentP- 21  €999,06
Altres conceptes 999,06 €

uFHT1PROJ Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada,
segons especificacions del plec de condicions tècniques per a instal·lacions
d'enllumenat públic de l'ajuntament

P- 22  €56,07

BHT11140 Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada,
segons especificacions del plec de condicions tècniques per a instal·lacions
d'enllumenat públic de l'Ajuntament

 €56,07000

Altres conceptes 0,00 €

UFQ21U023 PAPERERA METÀL·LICA MODEL BARCELONA DE FDBENITO O
EQUIVALENT DE 70 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 450 MM ENTRE
EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE
CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I
ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE
FORMIGÓ

P- 23  €169,75

BQ21U023 PAPERERA METÀL·LICA MODEL BARCELONA DE FDBENITO O
EQUIVALENT DE 70 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA
DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 450 MM ENTRE
EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE
CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I
ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE
FORMIGÓ

 €145,14000

Altres conceptes 24,61 €

UFQZ5UA19 APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER INOXIDABLE
DE 950 MM D'ALÇÀRIA I 750 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50
MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT
AMB FORMIGÓ

P- 24  €186,50

B060300C FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

 €5,95500
BQZ5UA19 APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER INOXIDABLE

DE 950 MM D'ALÇÀRIA I 750 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50
MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA

 €79,92000

Altres conceptes 100,63 €

uFR4YBN8 Subministrament de Quercus coccifera en contenidor d'1,3 lP- 25  €3,52
Sense descomposició 3,52 €

uFR4CY631 Subministrament d'EremophilaNivea en contenidor de 3 lP- 26  €8,52
BR4CY631 Eremophila nivea en contenidor de 3 l  €8,52000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4YBN10 Subministrament d'Agave attenuata P- 27  €1,73
Sense descomposició 1,73 €
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uGGELEC55 Armari de formigó prefabricat tipus PE-A+1500-p/cdu de 1550x800x350mm
per a distribució elèctrica i porta de planxa d'acer galvanitzat amb tanca
triangular i dispositiu per candau.

P- 28  €560,38

Sense descomposició 560,38 €

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 29  €25,78

Altres conceptes 25,78 €

m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat

P- 30  €80,57

Altres conceptes 80,57 €

m3I2R642H0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

P- 31  €21,94

Altres conceptes 21,94 €

m3I2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 32  €22,78

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €22,78000

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 33  €0,00

B2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 34  €14,07

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €14,06760

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 35  €0,00

B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 36  €0,28

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,28000

Altres conceptes 0,00 €
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uL0SBS214 Projecte i legalització , connexions i drets d´escomesa de Cia de la xarxa de
baixa tensió. Inclou tots els tràmits, gestions, permisos, descarregs i altres
despeses que es puguin generar.

P- 37  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

m2P1R2-6RJ7 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals,
per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

P- 38  €1,75

Altres conceptes 1,75 €

m2P2146-DJ34 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 39  €15,41

Altres conceptes 15,41 €

m2P2146-DJ37 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P- 40  €14,96

Altres conceptes 14,96 €

m2P2146-DJ3I Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 41  €20,30

Altres conceptes 20,30 €

m2P2146-DJ3J Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 42  €18,72

Altres conceptes 18,72 €

m2P2146-DJ3K Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 43  €24,11

Altres conceptes 24,11 €

m2P2146-DJ3Y Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 44  €7,57

Altres conceptes 7,57 €

mP2148-49L5 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 45  €5,04

Altres conceptes 5,04 €

mP2149-DJ66 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 46  €6,27

Altres conceptes 6,27 €

mP2149-DJ69 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

P- 47  €5,15

Altres conceptes 5,15 €

mP214W-FEMQ Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

P- 48  €9,93

Altres conceptes 9,93 €

uP21DH-8GXG Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 49  €136,05
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Altres conceptes 136,05 €

mP21GL-NCXP Desmuntatge de línia d'enllumenat entubada, conductors de coure o alumini,
amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou mitjans i elements auxiliars per la desconnexió de la línia
per realitzar els treballs en condicions de seguretat

P- 50  €3,25

Altres conceptes 3,25 €

uP21R0-92H7 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 51  €85,07

B2RA-28TX Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques
no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €23,98680

B2RA-28U0 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €5,46700

Altres conceptes 55,62 €

m3P2214-AYNQ Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

P- 52  €48,68

Altres conceptes 48,68 €

m3P2217-55T0 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 53  €3,72

Altres conceptes 3,72 €

m3P2217-55T4 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió

P- 54  €25,87

Altres conceptes 25,87 €

m3P221B-NL77 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte amb
part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

P- 55  €20,16

Altres conceptes 20,16 €

m2P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 56  €1,58
Altres conceptes 1,58 €

m2P2241-52ST Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM

P- 57  €3,24

Altres conceptes 3,24 €

m2P2242-53CC Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 58  €2,05
Altres conceptes 2,05 €

m3P2255-DPGO Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 59  €23,89

Altres conceptes 23,89 €

m3P2255-DPIO Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 60  €41,72

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €35,98200
Altres conceptes 5,74 €



PMU 3 MAS MEL, Calafell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7Data: 15/09/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 61  €46,23

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €35,98200
Altres conceptes 10,25 €

m3P2255-NPIU Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
granulats de material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a drenatge,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 62  €34,36

B036-21CF Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm  €24,11200
Altres conceptes 10,25 €

m3P2257-54B2 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM

P- 63  €5,74

Altres conceptes 5,74 €

m3P2A0-4ILS Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 64  €6,41
B03E-05OE Terra adequada  €6,41000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2R3-HIH6 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 65  €8,26

Altres conceptes 8,26 €

m3P2R5-DT1G Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 66  €9,82

Altres conceptes 9,82 €

m3P2RA-EU7I Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 67  €18,17

B2RA-28UQ Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €18,16850

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 68  €10,59

B2RA-28V5 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,59000

Altres conceptes 0,00 €

m3P312-D4Z4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 69  €90,57

B06E-12D9 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €84,00700

Altres conceptes 6,56 €

PMU 3 MAS MEL, Calafell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8Data: 15/09/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

kgP380-3CP4 Armadura per a riostres i basaments AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 70  €2,15

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00918
Altres conceptes 2,14 €

m2P382-425K Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basamentsP- 71  €24,67
B0AK-07AS Clau acer  €0,15609
B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,19416
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €0,61138
B0D80-0CNU Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos  €1,40800
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,14200
B0DZ3-0F6G Fleix  €0,05200
B0DZ5-0F6P Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm  €0,33000

Altres conceptes 20,78 €

m3P384-42BT Formigonament de riostres i basaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/P / 20
/ IIa + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qa, abocat
amb cubilot

P- 72  €118,77

B06E-11NE Formigó HA-30/P / 20 / IIa + Qa de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa + Qa

 €106,95720

Altres conceptes 11,81 €

m2P3Z3-D52S Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 73  €14,07

B067-2A9V Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

 €7,77105
Altres conceptes 6,30 €

m2P45C6-6NXB Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

P- 74  €334,53

Altres conceptes 334,53 €

uP4Z6-6YXO Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 5/8'' '', soldat a la xapa
col·laborant

P- 75  €3,31

B0AD-2ICO Pern de connexió tipus Nelson de 5/8'' de diàmetre, per a planxes
col·laborants

 €0,74000
Altres conceptes 2,57 €

m2P7B1-6Q5G Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

P- 76  €3,07

B7B1-0KPA Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2

 €1,25400
Altres conceptes 1,82 €

mP7J4-H868 Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de
cautxú expansiu, de 10x20 mm, col·locat a l'interior

P- 77  €20,83

B7J9-H6PM Perfil de cautxú expansiu, de 10x20 mm, per a junt de treball intern  €9,48150
Altres conceptes 11,35 €

m3P92A-DX8F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 78  €29,41
B011-05ME Aigua  €0,08900
B03F-05NW Tot-u artificial  €21,10250
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Altres conceptes 8,22 €

m3P92A-DX8H Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 95% del PM

P- 79  €27,69

B011-05ME Aigua  €0,08900
B03F-05NY Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó  €20,17100

Altres conceptes 7,43 €

m3P931-3G6K Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 80  €97,91

B06E-12BY Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €80,60850

Altres conceptes 17,30 €

mP963-E9KS Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 81  €78,02

B069-2A9P FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

 €3,92176

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08459
B960-0GT0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a

vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340

 €52,03800

Altres conceptes 21,98 €

mP967-E9Z1 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 82  €30,57

B069-2A9P FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

 €4,64209

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08459
B962-0GRF Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a

vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340

 €6,85650

Altres conceptes 18,99 €

m3P970-DFTS Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 83  €120,49

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €84,00700

Altres conceptes 36,48 €

mP976-HDR9 Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de
gruix mitjà, col·locades amb morter

P- 84  €4,21

B011-05ME Aigua  €0,00178
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,12598
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B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS,

DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
 €0,27733

B970-0GUQ Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles  €3,80000
Altres conceptes 0,00 €

UP980-FEL8 CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA DE 40 X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
RECTANGULAR, D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

P- 85  €124,64

B069-2A9P FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

 €3,81990

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

 €0,96844
B981-2MTB CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I

FLAMEJADA DE 40 X 40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
RECTANGULAR, D'1 PEÇA

 €93,89000

Altres conceptes 25,96 €

MP981-ETZQ GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 22X30 CM, COL·LOCAT
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTAT AMB MORTER

P- 86  €42,68

B069-2A9P FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

 €6,56295

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

 €0,09244
B980-1BRL PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUALS, DOBLE CAPA, DE 22X30 CM  €12,36900

Altres conceptes 23,66 €

m3P9A2-DN4W Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PMP- 87  €29,74
B011-05ME Aigua  €0,08900
B03C-05NM Sauló sense garbellar  €19,06700

Altres conceptes 10,58 €

m2P9B7-V220 Formació de pas empedrat, format per:

-Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PM.
-Base de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM.
-Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat desde camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
-Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 4cm de gruix, col·locada
amb morter fresc de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntada amb morter.

La partida inclou la formació de pendents segons detalls de projecte amb el
tall de les peces necessàries, col·locació de les peces a rencajunts i tots els
elements i medis auxiliars necessaris per deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

P- 88  €144,97

Altres conceptes 144,97 €

m2P9F3-4WPY Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm
de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

P- 89  €64,42

B9F3-0HQ7 Peça monocapa de formigó, de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de
gruix, preu alt

 €10,23060
Altres conceptes 54,19 €

mP9G3-DVV9 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm

P- 90  €9,93
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Altres conceptes 9,93 €

m2P9G8-F5RL Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E,
de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb
transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint
2 kg/m2 de ciment portland

P- 91  €37,66

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,25196
B060-2CGL Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del

granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E

 €23,95260

Altres conceptes 13,46 €

tP9H5-E87F Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 92  €83,05

B9H1-0HTY Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)
D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €77,76000

Altres conceptes 5,29 €

tP9H8-HJTK Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 bin B
35/50 amb betum asfàltic de penetració i granulat natural, per a capa
intermèdia, estesa i compactada

P- 93  €75,02

B9H5-HJTL Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 bin B 35/50 amb
betum asfàltic de penetració i granulat natural, per a capa intermèdia

 €69,60000
Altres conceptes 5,42 €

tP9H8-HKPO Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf B
35/50 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de
trànsit, estesa i compactada

P- 94  €77,35

B9H5-HKPP Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf B 35/50 amb
betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit

 €71,84000
Altres conceptes 5,51 €

m2P9HA-607R Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

P- 95  €32,18

B057-06IN Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

 €0,28000
B9H1-0HXJ Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb

betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €13,91418

Altres conceptes 17,99 €

mP9S0-NZ7R Pas de cuneta, d'acer corten d'1m d'amplada format pels seguents elements:

-Entramat de pletines d'acer galvanitzat de secció 30x3mm tipus tramex,
recolçat a perfil en 'L' als extrems, soldat a vorada de xapa d'acer galvanitzat
a cada costat de la cuneta, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locació sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. 

La partida inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per deixar els
treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la
df.

P- 96  €237,02

Altres conceptes 237,02 €
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mPB12-DISB Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

P- 97  €190,77

B07L-1PYB Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,45240
BB10-0XN0 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada

100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària
 €156,94000

Altres conceptes 33,38 €

mPBA3-DXJU Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 98  €0,68

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

 €0,06936
BBA1-2XWV Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials  €0,15994

Altres conceptes 0,45 €

mPBA3-DXQ3 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 99  €2,48

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

 €0,41616
BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €0,95962

Altres conceptes 1,10 €

mPBA3-DXQE Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 100  €1,79

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

 €0,20808
BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €0,47981

Altres conceptes 1,10 €

uPBB8-65KD Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 101  €52,41

BBB0-19MO Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €15,16000

BBB4-19MF Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

 €11,13000

Altres conceptes 26,12 €

uPBBD-65KK Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 102  €42,06

BBB0-19MR Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut

 €9,16000

BBB8-19M0 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €6,78000

Altres conceptes 26,12 €
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uPD55-E3NR Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 103  €130,83

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €35,45095

B0DF8-0FFB Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,50043
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €1,59040

Altres conceptes 92,29 €

mPD5F-NB36 Cuneta vegetal tipus A, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària,
sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega
dels materials resultants

P- 104  €7,30

Altres conceptes 7,30 €

mPD5F-NB37 Cuneta vegetal tipus B, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària,
sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega
dels materials resultants

P- 105  €7,17

Altres conceptes 7,17 €

mPD5F-NB38 Cuneta vegetal tipus C, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega
dels materials resultants

P- 106  €7,53

Altres conceptes 7,53 €

uPD5T-42G4 Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de
drenatge, de 1000x1000mm, 25 mm de gruix, soldada a perfil laminat en
calent de 50x3mm, recolzada

P- 107  €159,15

BD5J-N100 Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de
drenatge, de 1000x1000mm, 25 mm de gruix, soldada a perfil laminat en
calent de 50x3mm

 €150,50000

Altres conceptes 8,65 €

mPD73-F1MB Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 108  €13,83

BD76-2AA6 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €5,37540

Altres conceptes 8,45 €

mPD73-F1ME Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 109  €37,59

BD76-2AA9 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €20,67540

Altres conceptes 16,91 €

mPD73-F1MM Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 110  €24,37

BD76-2AAH Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €11,68920
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mPD7JS001 Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado formada por
tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fabricados
según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, en
tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y
sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o
con junta S, con superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios que puedan resultar necesarios. Incluyendo la ejecución de las
pruebas de estanqueidad y funcionamiento, y el levantamiento de los planos
de la tubería instalada. 

P- 111  €171,11

BD7MS001 Tubería de Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 -
DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fabricados según Norma Europea EN 295, de
diámetro nominal interior 300 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una
resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie
interna vidriada.

 €156,00000

Altres conceptes 15,11 €

uPD7ZS002 Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres
Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada
según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie
interna vidriada.

P- 112  €267,11

BD7MS002 Conexión de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a
pozo de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro
nominal interior 300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y
sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o
con junta S, con superficie interna vidriada.

 €252,00000

Altres conceptes 15,11 €

uPD7ZS003 Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrificado
EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, desde pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con una
resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie
interna vidriada.

P- 113  €230,11

BD7MS003 Conexión de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C,
desde pozo de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de
diámetro nominal interior 300 mm, con una resistencia al aplastamiento de
48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con
junta K o con junta S, con superficie interna vidriada.

 €215,00000

Altres conceptes 15,11 €

uPD7ZS004 Suministro, transporte y colocación de conexión bisagra de Gres Vitrificado
EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada según Norma
Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con una resistencia
al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma
Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna
vidriada.

P- 114  €159,11

BD7MS004 Conexión bisagra de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo
de registro; fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema
de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta
S, con superficie interna vidriada.

 €144,00000

Altres conceptes 15,11 €

mPDB6-5CAG Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10

P- 115  €81,17

BDD5-0M3U Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada  €50,96700
Altres conceptes 30,20 €
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uPDBC-H98F Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat,
sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de
graons

P- 116  €136,10

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,25515

BDD4-0LVJ Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €16,20000
BDD5-H4XP Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera

a base pou circular, amb junt encadellat
 €87,69000

Altres conceptes 24,95 €

uPDBD-DOCT Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 117  €24,67

BDD4-0LVJ Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €5,40000
Altres conceptes 19,27 €

uPDBE-H98M Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

P- 118  €82,91

BDD4-0LVJ Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €10,80000
BDD5-H4XV Con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions per a brocal de

pou, amb junt encadellat
 €36,93000

Altres conceptes 35,18 €

uPDBF-DFWD Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 119  €166,14

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,43800
BDD1-1KI8 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,

pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
 €141,05000

Altres conceptes 23,65 €

mPDG2-NSFT Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x40 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 120  €23,54

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €10,41687

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,65280
BDG3-34IF Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de

serveis de 90 mm de diàmetre nominal
 €1,05040

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €9,32400

Altres conceptes 2,10 €

mPDG2-NSG4 Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 121  €31,74

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €12,26502
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BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,97920

BDG3-34IF Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €1,57560
BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €13,98600

Altres conceptes 2,93 €

mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 122  €0,60

BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,31620
Altres conceptes 0,28 €

uPDK1-DXA5 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 123  €78,49

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

 €0,14086
BDD1-1KH1 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €58,16000

Altres conceptes 20,19 €

uPDK1-DXA7 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 124  €103,85

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

 €0,23331
BDD1-1KH3 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €80,54000

Altres conceptes 23,08 €

uPDK1-DXAA Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 125  €143,99

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

 €0,23331
BDD1-1KH8 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €117,80000

Altres conceptes 25,96 €

uPDK3-NP0I Pericó de 100x100x135 cm, amb parets i solera de 25 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre llit de formigó de neteja

P- 126  €212,93

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €184,05170

BODF8-N100 Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 100x100x135 cm, per
a 150 usos

 €0,03500
Altres conceptes 28,84 €

uPDK4-AJRZ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 127  €124,31

B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,50254

BDK2-1KNA Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €49,43000
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Altres conceptes 67,38 €

uPDK4-AJS5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 128  €89,61

B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,74600

BDK2-1KNG Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €21,79000
Altres conceptes 62,07 €

uPDK4-AJS7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 129  €73,48

B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,22018

BDK2-1KNI Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €16,69000
Altres conceptes 52,57 €

mPG2N-EUGN Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

P- 130  €6,85

BG2Q-1KTO Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €4,92660

Altres conceptes 1,92 €

mPG32-DYMV Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de
secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

P- 131  €9,43

BG32-078Y Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de
secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

 €2,48880

Altres conceptes 6,94 €

mPG32-DYMZ Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de
secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

P- 132  €13,06

BG32-079C Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de
secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

 €4,00860

Altres conceptes 9,05 €

mPG33-E6V8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 133  €4,33

BG33-G2TY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €1,91760

Altres conceptes 2,41 €
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mPG3B-E7CS Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 134  €14,15

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,89720
BGY3-0B2S Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,18000

Altres conceptes 12,07 €

uPHR0-NFZ1 Subministrament i muntatge de fanal Rama de Urbidermis o equivalent,
equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica (d127mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80
350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa & Cole
RAMA, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge
individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa
& Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i reprogramable des
del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra,
dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per estar
completament instalada i verificada.

P- 135  €2.530,52

B06E-12CD Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €48,37950

BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,83000

BG22RJ10 Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,60000

BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €10,92000

BG33-G2T6 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €5,58000

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €3,72000
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2  €2,30000
BG46E011 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades claved o

similar
 €13,75000

BGD2E010 Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat  €44,50000
BHR1-N100 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica (d127mm) de

6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
 €880,00000

BHR1-N102 Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa & Cole
RAMA, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel
muntatge individual de la lluminària.

 €85,00000

BHR1-N103 Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa &
Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del
quadre de maniobra.

 €75,00000

BHR1-N104 Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80 350mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia
LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08.

 €1.195,00000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,62000
Altres conceptes 117,32 €
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uPHR0-NFZ2 Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent,
equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de
3,60m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K
IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole
TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel
muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa
& Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i reprogramable des
del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra,
dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per estar
completament instalada i verificada.

P- 136  €2.025,52

B06E-12CD Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €48,37950

BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,83000

BG22RJ10 Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,60000

BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €10,92000

BG33-G2T6 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €5,58000

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €3,72000
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2  €2,30000
BG46E011 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades claved o

similar
 €13,75000

BGD2E010 Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat  €44,50000
BHR1-N103 Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa &

Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del
quadre de maniobra.

 €75,00000

BHR1-N105 Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 3,60m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.

 €730,00000
BHR1-N106 Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K

IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

 €820,00000

BHR1-N107 Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole
TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel
muntatge individual de la lluminària.

 €105,00000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,62000
Altres conceptes 117,32 €
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uPHR0-NFZ3 Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o equivalent,
equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de
4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K
IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K
IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole
TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel
muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa
& Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i reprogramable des
del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa a terra,
dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per estar
completament instalada i verificada.

P- 137  €3.000,52

B06E-12CD Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €48,37950

BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,83000

BG22RJ10 Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,60000

BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €10,92000

BG33-G2T6 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €5,58000

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €3,72000
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2  €2,30000
BG46E011 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades claved o

similar
 €13,75000

BGD2E010 Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat  €44,50000
BHR1-N103 Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis Santa &

Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del
quadre de maniobra.

 €75,00000

BHR1-N107 Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa & Cole
TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel
muntatge individual de la lluminària.

 €210,00000

BHR1-N108 Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm) de 3,60m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.

 €780,00000
BHR1-N109 Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K

IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08., realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució viària IESNA Type II.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

 €820,00000
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BHR1-N110 Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L 2700K

IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

 €820,00000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €45,62000
Altres conceptes 117,32 €

uPQ40-HBHK Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

P- 138  €74,25

BQ40-H6UO Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, per a encastar

 €17,54000
Altres conceptes 56,71 €

m2PR20-ELJ8 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manualsP- 139  €0,47
Altres conceptes 0,47 €

m3PR32-8RZ6 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

P- 140  €284,81

BR38-21CS Grava de riu, de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €224,12250
Altres conceptes 60,69 €

m3PR36-8RUU Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 141  €109,67

BR3D-21GH Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €48,98399
Altres conceptes 60,69 €

uPR4DG-93FV Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l

P- 142  €2,40

BR4DG-25NW Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l  €2,40000
Altres conceptes 0,00 €

uPR4EC-94NM Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 lP- 143  €1,55
BR4EC-25XL Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l  €1,55000

Altres conceptes 0,00 €

uPR61-8ZHK Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació
de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

P- 144  €4,56

B011-05ME Aigua  €0,00534
B03L-05MY Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €1,21967
BR32-21DG Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €0,29916

Altres conceptes 3,04 €

m2PRA1-DOEG Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

P- 145  €1,30

B011-05ME Aigua  €0,00356
BR30-0XRF Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent  €0,17850
BR31-132Q Bioactivador microbià  €0,11145
BR34-0XRE Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,23600
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BR37-0WNZ Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,42075
BR4U0-21GX Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
 €0,15300

Altres conceptes 0,20 €

mPRI9-HBDE Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu
autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, segons DG i seguint les
directius del Pla Director de l'Arbrat de l'Ajuntament de Calafell, incloent
replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30
cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la
pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un
diàmetre mínim de 25 cm, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques
de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al
terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de
gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa

P- 146  €32,68

B0AM-078G Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,27800
B0B7-106P Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2  €0,75600

Altres conceptes 31,65 €

m2PRIG-9FZU Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb
una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

P- 147  €4,36

BRI3-28O5 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida
en les dues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

 €1,59850
Altres conceptes 2,76 €

m2S22SBS30 Subministrament i col·locació de llosetes de protecció de serveis constituïdes
per peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm i cinta de senyalització de
companyia col·locades d'acord amb les indicacions de DO. Inclou excavació
manual dels 50 cm pròxims al servei, la part de sauló corresponent, elements
i mitjans auxiliars

P- 148  €29,34

Sense descomposició 29,34 €

mSE21S010 Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa
de la companyia de distribució elèctrica.

P- 149  €2,30

Sense descomposició 2,30 €

uSE43S340 Caixa General de Protecció CGP-7-160A segons normativa de la companyia
elèctrica subministradora, amb bornes bimetàl.lics, col.locada.

P- 150  €166,13

Sense descomposició 166,13 €

uSFHACI20 Instal.lacio de cap extrem de tub sobre canonada existent de diametre
nominal inferior o igual a 200 mm, inclos part proporcional d'obra civil,
desplaçament d'equip, muntatge i materials.

P- 151  €886,92

Sense descomposició 886,92 €

uTDD1-0004 Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de
pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i
segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i especificacions del
mantenidor

P- 152  €235,75

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

 €61,09600

Altres conceptes 174,65 €
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uTDD1-0005 Connexió del col·lector a la xarxa general de residuals, inclòs perforació de
pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i
segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, reposició de paviment
amb formigó, tot segons indicacions de la DF, plànols i especificacions del
mantenidor

P- 153  €235,75

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

 €61,09600

Altres conceptes 174,65 €
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Obra 05 MAS MEL

Capítol I1 ADECUACIO CREMADELL

Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 38)

1,75 913,600 1.598,80

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

5,04 8,000 40,32

3 P2146-DJ3Y m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 44)

7,57 8,000 60,56

TOTAL Capítol (1) 05.I1.01 1.699,68

Obra 05 MAS MEL

Capítol I1 ADECUACIO CREMADELL

Capítol (1) 02 FERMS I PAVIMENTS

1 P9H5-E87F t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 92)

83,05 450,000 37.372,50

TOTAL Capítol (1) 05.I1.02 37.372,50

Obra 05 MAS MEL

Capítol I1 ADECUACIO CREMADELL

Capítol (1) 03 SENYALITZACIO I DEFENSES

1 PBA3-DXJU m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 98)

0,68 3.092,000 2.102,56

2 FBBZYV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4
MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER
COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I
ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE
FORMIGÓ (P - 18)

48,24 4,000 192,96

3 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

52,41 2,000 104,82

4 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 102)

42,06 4,000 168,24

5 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 99)

2,48 100,000 248,00

EUR
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TOTAL Capítol (1) 05.I1.03 2.816,58

Obra 05 MAS MEL

Capítol I1 ADECUACIO CREMADELL

Capítol (1) 04 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

Capítol (2) 01 Obra civil

1 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 217,800 4.390,85

2 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 95,040 785,03

3 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 95,040 1.006,47

4 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 57)

3,24 198,000 641,52

5 PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 130)

6,85 660,000 4.521,00

6 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 61)

46,23 79,200 3.661,42

7 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 59)

23,89 138,600 3.311,15

8 P312-D4Z4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 69)

90,57 7,200 652,10

9 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 122)

0,60 330,000 198,00

10 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 149)

2,30 330,000 759,00

11 GGELEC55 u Armari de formigó prefabricat tipus PE-A+1500-p/cdu de
1550x800x350mm per a distribució elèctrica i porta de planxa d'acer
galvanitzat amb tanca triangular i dispositiu per candau. (P - 28)

560,38 7,000 3.922,66

12 F169U030 u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 12)

179,17 4,000 716,68

TOTAL Capítol (2) 05.I1.04.01 24.565,88

Obra 05 MAS MEL

Capítol I1 ADECUACIO CREMADELL

Capítol (1) 04 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

Capítol (2) 02 Obra mecànica

EUR
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1 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 132)

13,06 1.098,000 14.339,88

2 PG32-DYMV m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 131)

9,43 366,000 3.451,38

3 SE43S340 u Caixa General de Protecció CGP-7-160A segons normativa de la
companyia elèctrica subministradora, amb bornes bimetàl.lics,
col.locada. (P - 150)

166,13 7,000 1.162,91

4 ELEC002 u Subministre i col.locació de caixa general de protecció per abonat,
esquema 12/400A amb 6 fussibles. Referencia 555014. (P - 5)

133,96 7,000 937,72

5 ELEC003 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000mm
de llargaria, de 17.3mm de diàmetre, estandard i clavada a terra,
incloent grapa, cable i terminal de connexió. (P - 6)

20,47 7,000 143,29

6 ELEC004 u Subministre i col.locació de conjunt de terminals BT de 3x240 i 1x150
AL en CGP, ADU i puntes de cable. (P - 7)

32,55 7,000 227,85

7 ELEC005 u Planol de situació de linies electriques subterrànees de BT fins a 1000
mts. (P - 8)

183,96 2,000 367,92

8 ELEC006 u Suplement de planol situació linies electriques subterraneas BT per
cada 100 mts. (P - 9)

103,77 2,000 207,54

9 ELEC007 u Prova d'assaig per circuït, de cables unipolars de BT, per part d'un
equip HT-7050 homologat. (P - 10)

226,42 2,000 452,84

10 ELEC008 u Subministre i col.locació de canal de protecció per CGP o CS. (P - 11) 31,13 7,000 217,91

TOTAL Capítol (2) 05.I1.04.02 21.509,24

Obra 05 MAS MEL

Capítol I1 ADECUACIO CREMADELL

Capítol (1) 04 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

Capítol (2) 03 Varis

1 L0SBS214 u Projecte i legalització , connexions i drets d´escomesa de Cia de la
xarxa de baixa tensió. Inclou tots els tràmits, gestions, permisos,
descarregs i altres despeses que es puguin generar. (P - 37)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Capítol (2) 05.I1.04.03 3.500,00

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

5,04 24,000 120,96

2 P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 52)

48,68 45,000 2.190,60

3 P2257-54B2 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 63)

5,74 90,000 516,60
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4 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 56)

1,58 0,000 0,00

5 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 41)

20,30 8,000 162,40

TOTAL Capítol (1) 05.I2.01 2.990,56

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 02 ESTRUCTURA

1 P45C6-6NXB m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 74)

334,53 133,000 44.492,49

TOTAL Capítol (1) 05.I2.02 44.492,49

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 03 FERMS I PAVIMENTS

1 F9G4N688 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIA+E,ACOLORIT RENTAT A L'ÀCID DE 20
CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN
FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA
I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2
DE POLS DE QUARS GRIS (P - 17)

29,25 30,600 895,05

2 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 73)

14,07 133,000 1.871,31

3 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 79)

27,69 4,590 127,10

4 P981-ETZQ M GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 22X30 CM,
COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25
CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (P - 86)

42,68 8,000 341,44

TOTAL Capítol (1) 05.I2.03 3.234,90

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 04 SERRALLERIA

1 PB12-DISB m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 97)

190,77 72,600 13.849,90

TOTAL Capítol (1) 05.I2.04 13.849,90

EUR
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Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 05 SENYALITZACIO

1 FBBZYV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4
MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER
COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I
ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE
FORMIGÓ (P - 18)

48,24 2,000 96,48

2 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

52,41 1,000 52,41

3 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 102)

42,06 2,000 84,12

4 PBA3-DXQE m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 100)

1,79 16,000 28,64

TOTAL Capítol (1) 05.I2.05 261,65

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 07 XARXA RESIDUALS

Capítol (2) 01 Obra civil

1 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
42)

18,72 9,750 182,52

2 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 40)

14,96 205,500 3.074,28

3 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 46)

6,27 6,000 37,62

4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 66)

9,82 56,745 557,24

5 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

18,17 56,745 1.031,06

6 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 351,520 7.086,64

7 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 421,824 3.484,27

8 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

10,59 421,824 4.467,12
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8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

9 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 57)

3,24 179,360 581,13

10 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 60)

41,72 107,224 4.473,39

11 P312-D4Z4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 69)

90,57 5,760 521,68

12 P2255-NPIU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a
drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 62)

34,36 238,536 8.196,10

13 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 80)

97,91 42,563 4.167,34

14 P9HA-607R m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 95)

32,18 205,500 6.612,99

15 F9E1V010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i
beurada de ciment pòrtland (P - 16)

30,14 9,750 293,87

16 P967-E9Z1 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)

30,57 6,000 183,42

17 F974Y008 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 15)

14,62 6,000 87,72

TOTAL Capítol (2) 05.I2.07.01 45.038,39

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 07 XARXA RESIDUALS

Capítol (2) 02 Col·lectors

1 PD73-F1MM m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 110)

24,37 161,200 3.928,44

2 PD73-F1MB m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 108)

13,83 24,000 331,92

3 PD7JS001 m Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado
formada por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN
48 - C; fabricados según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal
interior 300 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al
aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma
Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna
vidriada. Incluyendo las piezas y accesorios que puedan resultar
necesarios. Incluyendo la ejecución de las pruebas de estanqueidad y
funcionamiento, y el levantamiento de los planos de la tubería

171,11 45,000 7.699,95

EUR



PMU 3 MAS MEL, Calafell

PRESSUPOST * Data: 15/09/22 Pàg.: 7

instalada.  (P - 111)
4 PDB6-5CAG m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb

execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P - 115)
81,17 5,600 454,55

5 PDBC-H98F u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 116)

136,10 6,000 816,60

6 PDBE-H98M u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 118)

82,91 6,000 497,46

7 PDBD-DOCT u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 117)

24,67 8,000 197,36

8 PDBF-DFWD u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 119)

166,14 6,000 996,84

9 PD7ZS002 u Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres
Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de registro;
fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior
300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema
de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. (P - 112)

267,11 1,000 267,11

10 PD7ZS003 u Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres
Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, desde pozo de registro;
fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior
300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema
de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. (P - 113)

230,11 1,000 230,11

11 PD7ZS004 u Suministro, transporte y colocación de conexión bisagra de Gres
Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de registro;
fabricada según Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior
300 mm, con una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema
de unión tipo C según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. (P - 114)

159,11 2,000 318,22

TOTAL Capítol (2) 05.I2.07.02 15.738,56

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 07 XARXA RESIDUALS

Capítol (2) 03 Varis

1 TDD1-0005 u Connexió del col·lector a la xarxa general de residuals, inclòs
perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió
del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de
ciment, reposició de paviment amb formigó, tot segons indicacions de
la DF, plànols i especificacions del mantenidor (P - 153)

235,75 1,000 235,75

TOTAL Capítol (2) 05.I2.07.03 235,75

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 02 Obra civil

EUR
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1 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
42)

18,72 3,100 58,03

2 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 40)

14,96 7,000 104,72

3 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 46)

6,27 2,000 12,54

4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 66)

9,82 2,886 28,34

5 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

18,17 2,886 52,44

6 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 18,695 376,89

7 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 22,434 185,30

8 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 22,434 237,58

9 PDG2-NSFT m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 120)

23,54 71,000 1.671,34

10 PDG2-NSG4 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm
amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 121)

31,74 8,000 253,92

11 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 59)

23,89 8,895 212,50

12 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 122)

0,60 79,000 47,40

13 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 129)

73,48 7,000 514,36

14 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 123)

78,49 7,000 549,43

15 PDK4-AJS5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 128)

89,61 2,000 179,22

16 PDK1-DXA7 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 124)

103,85 2,000 207,70

EUR



PMU 3 MAS MEL, Calafell

PRESSUPOST * Data: 15/09/22 Pàg.: 9

17 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 80)

97,91 1,865 182,60

18 P9HA-607R m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 95)

32,18 7,000 225,26

19 F9E1V010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i
beurada de ciment pòrtland (P - 16)

30,14 3,100 93,43

20 P967-E9Z1 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)

30,57 2,000 61,14

21 F974Y008 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 15)

14,62 2,000 29,24

TOTAL Capítol (2) 05.I2.08.02 5.283,38

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 03 Obra mecànica

1 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 133)

4,33 139,000 601,87

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 134)

14,15 79,000 1.117,85

TOTAL Capítol (2) 05.I2.08.03 1.719,72

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 04 Lluminàries

1 PHR0-NFZ2 u Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm)
de 3,60m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L
2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa &
Cole TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis
Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i
reprogramable des del quadre de maniobra.

2.025,52 7,000 14.178,64

EUR
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Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa
a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per
estar completament instalada i verificada. (P - 136)

TOTAL Capítol (2) 05.I2.08.04 14.178,64

Obra 05 MAS MEL

Capítol I2 ESCALA

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 05 Varis

1 FHN1SB01 u Connexió de la nova línia d'enllumenat a línia existent (P - 20) 999,06 2,000 1.998,12
2 FHT1PROJ u Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada,

segons especificacions del plec de condicions tècniques per a
instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament (P - 22)

56,07 1,000 56,07

TOTAL Capítol (2) 05.I2.08.05 2.054,19

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

5,04 24,550 123,73

2 P2146-DJ3K m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 43)

24,11 193,000 4.653,23

3 P2146-DJ3Y m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 44)

7,57 43,920 332,47

4 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 48)

9,93 9,100 90,36

5 P21R0-92H7 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 51)

85,07 30,000 2.552,10

6 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 38)

1,75 400,000 700,00

7 P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 52)

48,68 45,000 2.190,60

TOTAL Capítol (1) 05.I3.01 10.642,49

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 53)

3,72 550,000 2.046,00

EUR
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2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 64) 6,41 375,500 2.406,96

TOTAL Capítol (1) 05.I3.02 4.452,96

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 03 FERMS I PAVIMENTS

1 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 78)

29,41 145,000 4.264,45

2 P9H8-HJTK t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16
bin B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i granulat natural, per a
capa intermèdia, estesa i compactada (P - 93)

75,02 56,320 4.225,13

3 P9H8-HKPO t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf
B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a
capa de trànsit, estesa i compactada (P - 94)

77,35 31,000 2.397,85

4 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 83)

120,49 15,000 1.807,35

5 P976-HDR9 m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 84)

4,21 46,000 193,66

6 P963-E9KS m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 81)

78,02 46,000 3.588,92

7 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

97,49 3,560 347,06

8 P9F3-4WPY m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i
10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (P - 89)

64,42 17,800 1.146,68

TOTAL Capítol (1) 05.I3.03 17.971,10

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 04 SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DXQE m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 100)

1,79 70,000 125,30

TOTAL Capítol (1) 05.I3.04 125,30

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 05 MOBILIARI URBÀ

1 PQ40-HBHK u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó (P - 138)

74,25 9,000 668,25

EUR
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TOTAL Capítol (1) 05.I3.05 668,25

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 06 DRENATGE

Capítol (2) 01 Obra civil

1 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 35,475 715,18

2 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 42,570 351,63

3 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 42,570 450,82

4 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 57)

3,24 19,800 64,15

5 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 60)

41,72 8,085 337,31

6 P312-D4Z4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 69)

90,57 4,538 411,01

7 P2255-NPIU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a
drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 62)

34,36 22,853 785,23

TOTAL Capítol (2) 05.I3.06.01 3.115,33

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 06 DRENATGE

Capítol (2) 02 Col·lectors i embornals

1 PD73-F1MM m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 110)

24,37 11,000 268,07

2 PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 109)

37,59 10,500 394,70

3 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 19)

188,22 2,000 376,44

4 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó

130,83 2,000 261,66

EUR
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HM-20/P/20/I (P - 103)
5 PD5T-42G4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de

drenatge, de 1000x1000mm, 25 mm de gruix, soldada a perfil laminat
en calent de 50x3mm, recolzada (P - 107)

159,15 1,000 159,15

6 PDK3-NP0I u Pericó de 100x100x135 cm, amb parets i solera de 25 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de formigó de neteja (P - 126)

212,93 1,000 212,93

7 PD5F-NB38 m Cuneta vegetal tipus C, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants (P - 106)

7,53 40,500 304,97

TOTAL Capítol (2) 05.I3.06.02 1.977,92

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 06 DRENATGE

Capítol (2) 03 Varis

1 TDD1-0004 u Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs
perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió
del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de
ciment, reposició de paviment amb formigó, tot segons indicacions de
la DF, plànols i especificacions del mantenidor (P - 152)

235,75 2,000 471,50

TOTAL Capítol (2) 05.I3.06.03 471,50

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 07 ENLLUMENAT

Capítol (2) 01 Desmuntatges i demolicions

1 P21GL-NCXP m Desmuntatge de línia d'enllumenat entubada, conductors de coure o
alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6
mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou mitjans i elements auxiliars per la
desconnexió de la línia per realitzar els treballs en condicions de
seguretat (P - 50)

3,25 26,000 84,50

TOTAL Capítol (2) 05.I3.07.01 84,50

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 07 ENLLUMENAT

Capítol (2) 02 Obra civil

1 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
42)

18,72 2,600 48,67

2 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 40)

14,96 10,000 149,60

3 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 46)

6,27 2,000 12,54
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4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 66)

9,82 3,536 34,72

5 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

18,17 3,536 64,25

6 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 15,775 318,02

7 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 18,930 156,36

8 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 18,930 200,47

9 PDG2-NSFT m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 120)

23,54 55,000 1.294,70

10 PDG2-NSG4 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm
amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 121)

31,74 10,000 317,40

11 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 59)

23,89 7,575 180,97

12 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 122)

0,60 65,000 39,00

13 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 129)

73,48 4,000 293,92

14 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 123)

78,49 4,000 313,96

15 PDK4-AJS5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 128)

89,61 2,000 179,22

16 PDK1-DXA7 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 124)

103,85 2,000 207,70

17 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 80)

97,91 2,390 234,00

18 P9HA-607R m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 95)

32,18 10,000 321,80

19 F9E1V010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i
beurada de ciment pòrtland (P - 16)

30,14 2,600 78,36

20 P967-E9Z1 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

30,57 2,000 61,14

EUR
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de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)

21 F974Y008 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 15)

14,62 2,000 29,24

TOTAL Capítol (2) 05.I3.07.02 4.536,04

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 07 ENLLUMENAT

Capítol (2) 03 Obra mecànica

1 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 133)

4,33 100,000 433,00

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 134)

14,15 65,000 919,75

TOTAL Capítol (2) 05.I3.07.03 1.352,75

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 07 ENLLUMENAT

Capítol (2) 04 Lluminàries

1 PHR0-NFZ1 u Subministrament i muntatge de fanal Rama de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica
(d127mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i
acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80
350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador
de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa &
Cole RAMA, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària
pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis
Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i
reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa
a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per
estar completament instalada i verificada. (P - 135)

2.530,52 4,000 10.122,08

TOTAL Capítol (2) 05.I3.07.04 10.122,08

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 08 SERVEIS AFECTATS

Capítol (2) 01 Aigua potable

EUR
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1 F169U030 u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 12)

179,17 4,000 716,68

2 S22SBS30 m2 Subministrament i col·locació de llosetes de protecció de serveis
constituïdes per peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm i cinta
de senyalització de companyia col·locades d'acord amb les indicacions
de DO. Inclou excavació manual dels 50 cm pròxims al servei, la part
de sauló corresponent, elements i mitjans auxiliars (P - 148)

29,34 20,000 586,80

TOTAL Capítol (2) 05.I3.08.01 1.303,48

Obra 05 MAS MEL

Capítol I3 ROTONDA CREMADELL

Capítol (1) 08 SERVEIS AFECTATS

Capítol (2) 02 Gas Natural

1 F169U030 u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 12)

179,17 4,000 716,68

2 S22SBS30 m2 Subministrament i col·locació de llosetes de protecció de serveis
constituïdes per peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm i cinta
de senyalització de companyia col·locades d'acord amb les indicacions
de DO. Inclou excavació manual dels 50 cm pròxims al servei, la part
de sauló corresponent, elements i mitjans auxiliars (P - 148)

29,34 20,000 586,80

TOTAL Capítol (2) 05.I3.08.02 1.303,48

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 47)

5,15 24,000 123,60

2 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 41)

20,30 32,000 649,60

3 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 48)

9,93 7,200 71,50

4 P2146-DJ3K m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 43)

24,11 83,000 2.001,13

5 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 38)

1,75 540,000 945,00

6 P21R0-92H7 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 51)

85,07 6,000 510,42

EUR
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7 P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 52)

48,68 45,000 2.190,60

TOTAL Capítol (1) 05.I4.01 6.491,85

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 52)

48,68 426,000 20.737,68

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 56)

1,58 626,000 989,08

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 64) 6,41 375,500 2.406,96
4 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 53)
3,72 300,000 1.116,00

TOTAL Capítol (1) 05.I4.02 25.249,72

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 03 FERMS I PAVIMENTS

1 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 78)

29,41 153,000 4.499,73

2 P9H8-HKPO t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 8 surf
B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i granulat artificial, per a
capa de trànsit, estesa i compactada (P - 94)

77,35 31,000 2.397,85

3 P9H8-HJTK t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16
bin B 35/50 amb betum asfàltic de penetració i granulat natural, per a
capa intermèdia, estesa i compactada (P - 93)

75,02 56,320 4.225,13

4 P963-E9KS m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 81)

78,02 79,400 6.194,79

5 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 83)

120,49 15,000 1.807,35

6 P976-HDR9 m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 84)

4,21 79,400 334,27

TOTAL Capítol (1) 05.I4.03 19.459,12

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 04 DRENATGE

Capítol (2) 01 Obra civil

EUR
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1 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 34,313 691,75

2 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 41,176 340,11

3 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 41,176 436,05

4 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 57)

3,24 22,875 74,12

5 P312-D4Z4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 69)

90,57 12,581 1.139,46

6 P2255-NPIU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a
drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 62)

34,36 21,731 746,68

TOTAL Capítol (2) 05.I4.04.01 3.428,17

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 04 DRENATGE

Capítol (2) 02 Col·lectors i embornals

1 PD73-F1MM m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 110)

24,37 30,500 743,29

2 FD5ZY010 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de
70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa
dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a
25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1 (P - 19)

188,22 4,000 752,88

3 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 103)

130,83 4,000 523,32

TOTAL Capítol (2) 05.I4.04.02 2.019,49

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 04 DRENATGE

Capítol (2) 03 Varis

1 TDD1-0004 u Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs
perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió
del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de
ciment, reposició de paviment amb formigó, tot segons indicacions de

235,75 2,000 471,50

EUR
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la DF, plànols i especificacions del mantenidor (P - 152)

TOTAL Capítol (2) 05.I4.04.03 471,50

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 05 ENLLUMENAT

Capítol (2) 01 Desmuntatges i demolicions

1 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

136,05 1,000 136,05

2 P21GL-NCXP m Desmuntatge de línia d'enllumenat entubada, conductors de coure o
alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6
mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou mitjans i elements auxiliars per la
desconnexió de la línia per realitzar els treballs en condicions de
seguretat (P - 50)

3,25 9,000 29,25

3 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 66)

9,82 1,300 12,77

4 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

18,17 1,300 23,62

TOTAL Capítol (2) 05.I4.05.01 201,69

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 05 ENLLUMENAT

Capítol (2) 02 Obra civil

1 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 14,625 294,84

2 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 17,550 144,96

3 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 17,550 185,85

4 PDG2-NSFT m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 120)

23,54 65,000 1.530,10

5 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 59)

23,89 6,825 163,05

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla

0,60 65,000 39,00
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senyalitzadora (P - 122)
7 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,

per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 129)

73,48 4,000 293,92

8 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 123)

78,49 4,000 313,96

9 PDK4-AJS5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 128)

89,61 1,000 89,61

10 PDK1-DXA7 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 124)

103,85 1,000 103,85

TOTAL Capítol (2) 05.I4.05.02 3.159,14

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 05 ENLLUMENAT

Capítol (2) 03 Obra mecànica

1 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 133)

4,33 65,000 281,45

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 134)

14,15 65,000 919,75

TOTAL Capítol (2) 05.I4.05.03 1.201,20

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 05 ENLLUMENAT

Capítol (2) 04 Lluminàries

1 PHR0-NFZ1 u Subministrament i muntatge de fanal Rama de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA Columna cilíndrica
(d127mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i
acabat pintat.
- Lluminària Urbidermis Santa & Cole RAMA 27W (24L 2700K IRC80
350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador
de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera simple per a columna (d127mm) Urbidermis Santa &
Cole RAMA, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària
pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis
Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i
reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa
a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per

2.530,52 4,000 10.122,08

EUR
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estar completament instalada i verificada. (P - 135)

TOTAL Capítol (2) 05.I4.05.04 10.122,08

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 05 ENLLUMENAT

Capítol (2) 05 Varis

1 FHN1SB01 u Connexió de la nova línia d'enllumenat a línia existent (P - 20) 999,06 2,000 1.998,12
2 FHT1PROJ u Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada,

segons especificacions del plec de condicions tècniques per a
instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament (P - 22)

56,07 1,000 56,07

TOTAL Capítol (2) 05.I4.05.05 2.054,19

Obra 05 MAS MEL

Capítol I4 ROTONDA PONENT

Capítol (1) 06 SERVEIS AFECTATS

Capítol (2) 01 Aigua potable

1 F169U030 u Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 12)

179,17 4,000 716,68

2 SFHACI20 u Instal.lacio de cap extrem de tub sobre canonada existent de diametre
nominal inferior o igual a 200 mm, inclos part proporcional d'obra civil,
desplaçament d'equip, muntatge i materials. (P - 151)

886,92 2,000 1.773,84

3 XPA1SAA2 PA Partida alçada a justificar de pagament de companyia corresponent a
la reposició del servei SA/A-01: desplaçament de l'hidrant
contraincendis existent a nou emplaçament indicat per la DO. Inclou
tota l´obra civil, cala de localització, rasa, pericó i obra mecànica
complerta de muntage de peces i tubs necessaris pel nou hidrant,
legalització, potabilització, part proporcional de DO i control.
Completament muntat, instal.lat i connexionat a la xarxa existent
segons especificacions de la Companyia d´Aigües. (P - 0)

1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL Capítol (2) 05.I4.06.01 4.340,52

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 38)

1,75 7.490,000 13.107,50

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

5,04 24,000 120,96

3 P2146-DJ3Y m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 44)

7,57 12,000 90,84

4 P21R0-92H7 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny

85,07 31,000 2.637,17
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de 20 km) (P - 51)

TOTAL Capítol (1) 05.I5.01 15.956,47

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 53)

3,72 1.571,000 5.844,12

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 64) 6,41 1.630,000 10.448,30
3 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 58) 2,05 2.197,000 4.503,85
4 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans

manuals (P - 139)
0,47 2.197,000 1.032,59

TOTAL Capítol (1) 05.I5.02 21.828,86

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 03 FERMS I PAVIMENTS

1 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 78)

29,41 146,000 4.293,86

2 P9G8-F5RL m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa
+ E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual,
remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment portland (P - 91)

37,66 522,000 19.658,52

3 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 90)

9,93 103,000 1.022,79

4 P7J4-H868 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil
de cautxú expansiu, de 10x20 mm, col·locat a l'interior (P - 77)

20,83 24,000 499,92

5 P9A2-DN4W m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 87)

29,74 550,000 16.357,00

6 P980-FEL8 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 40 X 40 CM, AMB LA
CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR, D'1 PEÇA,
COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL (P - 85)

124,64 4,000 498,56

7 P981-ETZQ M GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 22X30 CM,
COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25
CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (P - 86)

42,68 16,000 682,88

TOTAL Capítol (1) 05.I5.03 43.013,53

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 04 JARDINERIA

Capítol (2) 01 SÒLS
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1 PR32-8RZ6 m3 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 140)

284,81 15,000 4.272,15

2 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 141)

109,67 30,000 3.290,10

TOTAL Capítol (2) 05.I5.04.01 7.562,25

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 04 JARDINERIA

Capítol (2) 02 ESPÈCIES VEGETALS

1 PR4EC-94NM u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l (P - 143) 1,55 426,000 660,30
2 FR4YBN8 u Subministrament de Quercus coccifera en contenidor d'1,3 l (P - 25) 3,52 115,000 404,80
3 PR4DG-93FV u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en

contenidor d'1,3 l (P - 142)
2,40 276,000 662,40

4 FR4YBN10 u Subministrament d'Agave attenuata  (P - 27) 1,73 132,000 228,36
5 FR4CY631 u Subministrament d'EremophilaNivea en contenidor de 3 l (P - 26) 8,52 0,000 0,00

TOTAL Capítol (2) 05.I5.04.02 1.955,86

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 04 JARDINERIA

Capítol (2) 03 TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ

1 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 145)

1,30 1.125,000 1.462,50

2 PRI9-HBDE m Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu
autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, segons DG i seguint
les directius del Pla Director de l'Arbrat de l'Ajuntament de Calafell,
incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura mecànica de
rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada
vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de
l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 25 cm, lligats
amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat,
col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant
piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del
mateix material extret en l'obertura de la rasa (P - 146)

32,68 210,000 6.862,80

3 PRIG-9FZU m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 %
i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació (P - 147)

4,36 716,000 3.121,76

4 PR61-8ZHK u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 144)

4,56 949,000 4.327,44
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TOTAL Capítol (2) 05.I5.04.03 15.774,50

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 05 SERRALLERIA

1 F96ASB01 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I
200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ (P - 14)

41,11 506,000 20.801,66

2 PB12-DISB m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 97)

190,77 88,000 16.787,76

3 P382-425K m2 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i basaments (P -
71)

24,67 26,400 651,29

4 P384-42BT m3 Formigonament de riostres i basaments (CE, EHE) amb formigó
HA-30/P / 20 / IIa + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa + Qa, abocat amb cubilot (P - 72)

118,77 26,700 3.171,16

5 P380-3CP4 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

2,15 830,740 1.786,09

TOTAL Capítol (1) 05.I5.05 43.197,96

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 06 ELEMENTS URBANS

1 01A u Banca PETRA Petit 188x117x47 cm - (1.366 kg/unitat) - formigó armat
decapat i hidrofugat de color beige anclat amb cargols, col·locat
directament sobre terreny estable (P - 1)

1.506,15 2,000 3.012,30

2 01B u Banca PETRA Gran 195x192x49 cm - (2.027 kg/unitat) - formigó armat
decapat i hidrofugat de color beige anclat amb cargols, col·locat
directament sobre terreny estable (P - 2)

1.857,00 2,000 3.714,00

3 FQ21U023 U PAPERERA METÀL·LICA MODEL BARCELONA DE FDBENITO O
EQUIVALENT DE 70 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA
CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX
DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE
DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE
GRUIX SEPARATS 450 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ
CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ
(P - 23)

169,75 3,000 509,25

4 P4Z6-6YXO u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 5/8'' '', soldat a la xapa
col·laborant (P - 75)

3,31 66,000 218,46

5 01C u Banca Hydra Banc 200x50x40 cm - 515 kg de formigó decapat i
hidrofugats, col·locat sobre base de formigó en massa reomplert amb
resina o morter ric.  (P - 3)

1.307,40 11,000 14.381,40

6 FQZ5UA19 U APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER
INOXIDABLE DE 950 MM D'ALÇÀRIA I 750 MM D'AMPLÀRIA,
FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT
PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (P - 24)

186,50 6,000 1.119,00
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TOTAL Capítol (1) 05.I5.06 22.954,41

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 07 DRENATGE

Capítol (2) 01 Obra civil

1 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
42)

18,72 5,000 93,60

2 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 40)

14,96 12,000 179,52

3 P2149-DJ66 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 46)

6,27 2,000 12,54

4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 66)

9,82 4,680 45,96

5 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

18,17 4,680 85,04

6 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 18,700 376,99

7 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 22,440 185,35

8 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 22,440 237,64

9 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 57)

3,24 9,350 30,29

10 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 60)

41,72 6,545 273,06

11 P2255-NPIU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a
drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 62)

34,36 12,155 417,65

12 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 80)

97,91 3,150 308,42

13 P9HA-607R m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 95)

32,18 12,000 386,16

14 F9E1V010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i
beurada de ciment pòrtland (P - 16)

30,14 5,000 150,70

15 P967-E9Z1 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,

30,57 2,000 61,14
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classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)

16 F974Y008 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 15)

14,62 2,000 29,24

TOTAL Capítol (2) 05.I5.07.01 2.873,30

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 07 DRENATGE

Capítol (2) 02 Col·lectors i embornals

1 PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 109)

37,59 8,500 319,52

2 PD5T-42G4 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S275JR galvanitzat per a arqueta de
drenatge, de 1000x1000mm, 25 mm de gruix, soldada a perfil laminat
en calent de 50x3mm, recolzada (P - 107)

159,15 1,000 159,15

3 PDK3-NP0I u Pericó de 100x100x135 cm, amb parets i solera de 25 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de formigó de neteja (P - 126)

212,93 1,000 212,93

4 PD5F-NB36 m Cuneta vegetal tipus A, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de
fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants (P - 104)

7,30 212,500 1.551,25

5 PD5F-NB37 m Cuneta vegetal tipus B, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de
fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants (P - 105)

7,17 51,500 369,26

6 PD5F-NB38 m Cuneta vegetal tipus C, triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestiment, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants (P - 106)

7,53 38,500 289,91

7 P9B7-V220 m2 Formació de pas empedrat, format per:

-Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM.
-Base de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
-Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat desde camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.
-Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 4cm de gruix,
col·locada amb morter fresc de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntada
amb morter.

La partida inclou la formació de pendents segons detalls de projecte
amb el tall de les peces necessàries, col·locació de les peces a
rencajunts i tots els elements i medis auxiliars necessaris per deixar la
partida correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la DF.
(P - 88)

144,97 16,000 2.319,52

8 P9S0-NZ7R m Pas de cuneta, d'acer corten d'1m d'amplada format pels seguents
elements:

-Entramat de pletines d'acer galvanitzat de secció 30x3mm tipus
tramex, recolçat a perfil en 'L' als extrems, soldat a vorada de xapa
d'acer galvanitzat a cada costat de la cuneta, de 10 mm de gruix i 300
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locació sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió.

237,02 4,100 971,78
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La partida inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per
deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

(P - 96)

TOTAL Capítol (2) 05.I5.07.02 6.193,32

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 07 DRENATGE

Capítol (2) 03 Varis

1 TDD1-0004 u Connexió del col·lector a la xarxa general de sanejament, inclòs
perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió
del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de
ciment, reposició de paviment amb formigó, tot segons indicacions de
la DF, plànols i especificacions del mantenidor (P - 152)

235,75 1,000 235,75

TOTAL Capítol (2) 05.I5.07.03 235,75

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 02 Obra civil

1 P221B-NL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
amb part proporcional de roca, realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

20,16 61,875 1.247,40

2 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
65)

8,26 74,250 613,31

3 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

10,59 74,250 786,31

4 PDG2-NSFT m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 120)

23,54 275,000 6.473,50

5 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 59)

23,89 28,875 689,82

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 122)

0,60 275,000 165,00

7 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 129)

73,48 21,000 1.543,08

8 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 123)

78,49 21,000 1.648,29
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9 PDK4-AJRZ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 127)

124,31 1,000 124,31

10 PDK1-DXAA u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 125)

143,99 1,000 143,99

TOTAL Capítol (2) 05.I5.08.02 13.435,01

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 03 Obra mecànica

1 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 133)

4,33 550,000 2.381,50

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 134)

14,15 275,000 3.891,25

TOTAL Capítol (2) 05.I5.08.03 6.272,75

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 04 Lluminàries

1 PHR0-NFZ3 u Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm)
de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L
2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L
2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa &
Cole TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis
Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i
reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa
a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per
estar completament instalada i verificada. (P - 137)

3.000,52 2,000 6.001,04

2 PHR0-NFZ2 u Subministrament i muntatge de fanal Tumbler de Urbidermis o
equivalent, equipat amb:

- Columna Urbidermis Santa & Cole TUMBLER cilíndrica (d114mm)

2.025,52 19,000 38.484,88

EUR
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de 3,60m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat i acabat pintat.
- Projector orientable Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 14W (16L
2700K IRC80 250mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
- Abraçadera de fixació a columna (d114mm) Urbidermis Santa &
Cole TUMBLER, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat,
necessària pel muntatge individual de la lluminària.
- Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en lluminària Urbidermis
Santa & Cole RAMA, per a regulació automàtica programada i
reprogramable des del quadre de maniobra.

Col·locat sobre dau de formigó. Inclou la columna, la llumenera, placa
a terra, dau de formigó, cablejat intern i altres elements necessaris per
estar completament instalada i verificada. (P - 136)

TOTAL Capítol (2) 05.I5.08.04 44.485,92

Obra 05 MAS MEL

Capítol I5 SENDER ACCESSIBLE

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Capítol (2) 05 Varis

1 FHN1SB10 u Connexió de la nova línia d'enllumenat a quadre d'enllumenat existent
(P - 21)

999,06 2,000 1.998,12

2 FHT1PROJ u Projecte de legalització de l'instal·lació d'enllumenat públic projectada,
segons especificacions del plec de condicions tècniques per a
instal·lacions d'enllumenat públic de l'ajuntament (P - 22)

56,07 1,000 56,07

3 XPA1SAA3 PA Partida alçada a justificar per a adaptació del quadre d'enllumenat
existent a les noves línies a implementar. Inclou magnetotèrmics,
diferencial i altres mecanismes elèctrics per al seu correcte
funcionament d'acord a les prescripcions del Departament
d'Enllumenat de l'Ajuntament. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol (2) 05.I5.08.05 3.554,19

Obra 05 MAS MEL

Capítol I6 RENATURALITZACIO CREMADELL

Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -
39)

15,41 366,000 5.640,06

2 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 53)

3,72 109,000 405,48

TOTAL Capítol (1) 05.I6.01 6.045,54

Obra 05 MAS MEL

Capítol I6 RENATURALITZACIO CREMADELL

Capítol (1) 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55T4 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i

25,87 180,000 4.656,60
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càrrega indirecta sobre camió (P - 54)

TOTAL Capítol (1) 05.I6.02 4.656,60

Obra 05 MAS MEL

Capítol I6 RENATURALITZACIO CREMADELL

Capítol (1) 03 JARDINERIA

Capítol (2) 01 SÒLS

1 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 141)

109,67 171,500 18.808,41

2 P7B1-6Q5G m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 76)

3,07 513,000 1.574,91

TOTAL Capítol (2) 05.I6.03.01 20.383,32

Obra 05 MAS MEL

Capítol I6 RENATURALITZACIO CREMADELL

Capítol (1) 03 JARDINERIA

Capítol (2) 02 TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ

1 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 145)

1,30 343,000 445,90

TOTAL Capítol (2) 05.I6.03.02 445,90

Obra 05 MAS MEL

Capítol I6 RENATURALITZACIO CREMADELL

Capítol (1) 04 SERRALLERIA

1 F96ASB01 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I
200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ (P - 14)

41,11 341,000 14.018,51

TOTAL Capítol (1) 05.I6.04 14.018,51

Obra 05 MAS MEL

Capítol I7 MILLORA DEL CAMÍ EXISTENT

Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 38)

1,75 5.000,000 8.750,00

EUR
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TOTAL Capítol (1) 05.I7.01 8.750,00

Obra 05 MAS MEL

Capítol I7 MILLORA DEL CAMÍ EXISTENT

Capítol (1) 02 FERMS I PAVIMENTS

1 P9A2-DN4W m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 87)

29,74 150,000 4.461,00

TOTAL Capítol (1) 05.I7.02 4.461,00

Obra 05 MAS MEL

Capítol I8 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol (1) 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 29)

25,78 1.455,000 37.509,90

TOTAL Capítol (1) 05.I8.01 37.509,90

Obra 05 MAS MEL

Capítol I8 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol (1) 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 31)

21,94 300,000 6.582,00

TOTAL Capítol (1) 05.I8.02 6.582,00

Obra 05 MAS MEL

Capítol I8 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol (1) 03 TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 30)

80,57 7,030 566,41

TOTAL Capítol (1) 05.I8.03 566,41

Obra 05 MAS MEL

Capítol I8 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol (1) 04 DEPOSICIÓ

1 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

0,00 7,890 0,00
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2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

14,07 20,120 283,09

3 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 32)

22,78 0,000 0,00

4 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 36)

0,28 24.000,000 6.720,00

5 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

0,00 2,030 0,00

TOTAL Capítol (1) 05.I8.04 7.003,09

Obra 05 MAS MEL

Capítol I9 ALTRES DESPESES

1 XPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

21.581,00 1,000 21.581,00

2 02B pa Partida alçada per a aixecaments topogràfics en obra i altres
imprevistos (P - 4)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 05.I9 24.081,00

(*) Branques incompletes

EUR



PMU 3 MAS MEL, Calafell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/09/22 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 05.I1.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.699,68
Capítol (1) 05.I1.02  FERMS I PAVIMENTS 37.372,50
Capítol (1) 05.I1.03  SENYALITZACIO I DEFENSES 2.816,58
Capítol (1) 05.I1.04  XARXA DE BAIXA TENSIÓ 49.575,12
Capítol 05.I1  ADECUACIO CREMADELL 91.463,88
Capítol (1) 05.I2.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 2.990,56
Capítol (1) 05.I2.02  ESTRUCTURA 44.492,49
Capítol (1) 05.I2.03  FERMS I PAVIMENTS 3.234,90
Capítol (1) 05.I2.04  SERRALLERIA 13.849,90
Capítol (1) 05.I2.05  SENYALITZACIO 261,65
Capítol (1) 05.I2.06  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol (1) 05.I2.07  XARXA RESIDUALS 61.012,70
Capítol (1) 05.I2.08  ENLLUMENAT 23.235,93
Capítol 05.I2  ESCALA 149.078,13
Capítol (1) 05.I3.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 10.642,49
Capítol (1) 05.I3.02  MOVIMENTS DE TERRES 4.452,96
Capítol (1) 05.I3.03  FERMS I PAVIMENTS 17.971,10
Capítol (1) 05.I3.04  SENYALITZACIÓ 125,30
Capítol (1) 05.I3.05  MOBILIARI URBÀ 668,25
Capítol (1) 05.I3.06  DRENATGE 5.564,75
Capítol (1) 05.I3.07  ENLLUMENAT 16.095,37
Capítol (1) 05.I3.08  SERVEIS AFECTATS 2.606,96
Capítol 05.I3  ROTONDA CREMADELL 58.127,18
Capítol (1) 05.I4.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 6.491,85
Capítol (1) 05.I4.02  MOVIMENTS DE TERRES 25.249,72
Capítol (1) 05.I4.03  FERMS I PAVIMENTS 19.459,12
Capítol (1) 05.I4.04  DRENATGE 5.919,16
Capítol (1) 05.I4.05  ENLLUMENAT 16.738,30
Capítol (1) 05.I4.06  SERVEIS AFECTATS 4.340,52
Capítol 05.I4  ROTONDA PONENT 78.198,67
Capítol (1) 05.I5.01   TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 15.956,47
Capítol (1) 05.I5.02  MOVIMENTS DE TERRES 21.828,86
Capítol (1) 05.I5.03  FERMS I PAVIMENTS 43.013,53
Capítol (1) 05.I5.04  JARDINERIA 25.292,61
Capítol (1) 05.I5.05  SERRALLERIA 43.197,96
Capítol (1) 05.I5.06  ELEMENTS URBANS 22.954,41
Capítol (1) 05.I5.07  DRENATGE 9.302,37
Capítol (1) 05.I5.08  ENLLUMENAT 67.747,87
Capítol 05.I5  SENDER ACCESSIBLE 249.294,08
Capítol (1) 05.I6.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 6.045,54
Capítol (1) 05.I6.02  MOVIMENTS DE TERRES 4.656,60
Capítol (1) 05.I6.03  JARDINERIA 20.829,22
Capítol (1) 05.I6.04  SERRALLERIA 14.018,51
Capítol 05.I6  RENATURALITZACIO CREMADELL 45.549,87
Capítol (1) 05.I7.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 8.750,00
Capítol (1) 05.I7.02  FERMS I PAVIMENTS 4.461,00
Capítol 05.I7  MILLORA DEL CAMÍ EXISTENT 13.211,00
Capítol (1) 05.I8.01  CLASSIFICACIÓ 37.509,90
Capítol (1) 05.I8.02  CÀRREGA I TRANSPORT 6.582,00
Capítol (1) 05.I8.03  TRANSPORT 566,41
Capítol (1) 05.I8.04  DEPOSICIÓ 7.003,09
Capítol 05.I8  GESTIÓ DE RESIDUS 51.661,40
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
736.584,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 05.I1  ADECUACIO CREMADELL 91.463,88
Capítol 05.I2  ESCALA 149.078,13
Capítol 05.I3  ROTONDA CREMADELL 58.127,18
Capítol 05.I4  ROTONDA PONENT 78.198,67
Capítol 05.I5  SENDER ACCESSIBLE 249.294,08
Capítol 05.I6  RENATURALITZACIO CREMADELL 45.549,87
Capítol 05.I7  MILLORA DEL CAMÍ EXISTENT 13.211,00
Capítol 05.I8  GESTIÓ DE RESIDUS 51.661,40
Capítol 05.I9  ALTRES DESPESES 24.081,00
Obra 05  MAS MEL 760.665,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

760.665,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 05  MAS MEL 760.665,21

760.665,21

euros
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NIVELL 3 :  Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 05.I1.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.699,68
Capítol (1) 05.I1.02  FERMS I PAVIMENTS 37.372,50
Capítol (1) 05.I1.03  SENYALITZACIO I DEFENSES 2.816,58
Capítol (1) 05.I1.04  XARXA DE BAIXA TENSIÓ 49.575,12
Capítol 05.I1  ADECUACIO CREMADELL 91.463,88
Capítol (1) 05.I2.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 2.990,56
Capítol (1) 05.I2.02  ESTRUCTURA 44.492,49
Capítol (1) 05.I2.03  FERMS I PAVIMENTS 3.234,90
Capítol (1) 05.I2.04  SERRALLERIA 13.849,90
Capítol (1) 05.I2.05  SENYALITZACIO 261,65
Capítol (1) 05.I2.06  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol (1) 05.I2.07  XARXA RESIDUALS 61.012,70
Capítol (1) 05.I2.08  ENLLUMENAT 23.235,93
Capítol 05.I2  ESCALA 149.078,13
Capítol (1) 05.I3.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 10.642,49
Capítol (1) 05.I3.02  MOVIMENTS DE TERRES 4.452,96
Capítol (1) 05.I3.03  FERMS I PAVIMENTS 17.971,10
Capítol (1) 05.I3.04  SENYALITZACIÓ 125,30
Capítol (1) 05.I3.05  MOBILIARI URBÀ 668,25
Capítol (1) 05.I3.06  DRENATGE 5.564,75
Capítol (1) 05.I3.07  ENLLUMENAT 16.095,37
Capítol (1) 05.I3.08  SERVEIS AFECTATS 2.606,96
Capítol 05.I3  ROTONDA CREMADELL 58.127,18
Capítol (1) 05.I4.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 6.491,85
Capítol (1) 05.I4.02  MOVIMENTS DE TERRES 25.249,72
Capítol (1) 05.I4.03  FERMS I PAVIMENTS 19.459,12
Capítol (1) 05.I4.04  DRENATGE 5.919,16
Capítol (1) 05.I4.05  ENLLUMENAT 16.738,30
Capítol (1) 05.I4.06  SERVEIS AFECTATS 4.340,52
Capítol 05.I4  ROTONDA PONENT 78.198,67
Capítol (1) 05.I5.01   TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 15.956,47
Capítol (1) 05.I5.02  MOVIMENTS DE TERRES 21.828,86
Capítol (1) 05.I5.03  FERMS I PAVIMENTS 43.013,53
Capítol (1) 05.I5.04  JARDINERIA 25.292,61
Capítol (1) 05.I5.05  SERRALLERIA 43.197,96
Capítol (1) 05.I5.06  ELEMENTS URBANS 22.954,41
Capítol (1) 05.I5.07  DRENATGE 9.302,37
Capítol (1) 05.I5.08  ENLLUMENAT 67.747,87
Capítol 05.I5  SENDER ACCESSIBLE 249.294,08
Capítol (1) 05.I6.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 6.045,54
Capítol (1) 05.I6.02  MOVIMENTS DE TERRES 4.656,60
Capítol (1) 05.I6.03  JARDINERIA 20.829,22
Capítol (1) 05.I6.04  SERRALLERIA 14.018,51
Capítol 05.I6  RENATURALITZACIO CREMADELL 45.549,87
Capítol (1) 05.I7.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 8.750,00
Capítol (1) 05.I7.02  FERMS I PAVIMENTS 4.461,00
Capítol 05.I7  MILLORA DEL CAMÍ EXISTENT 13.211,00
Capítol (1) 05.I8.01  CLASSIFICACIÓ 37.509,90
Capítol (1) 05.I8.02  CÀRREGA I TRANSPORT 6.582,00
Capítol (1) 05.I8.03  TRANSPORT 566,41
Capítol (1) 05.I8.04  DEPOSICIÓ 7.003,09
Capítol 05.I8  GESTIÓ DE RESIDUS 51.661,40

euros

PMU 3 MAS MEL, Calafell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/09/22 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
736.584,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 05.I1  ADECUACIO CREMADELL 91.463,88
Capítol 05.I2  ESCALA 149.078,13
Capítol 05.I3  ROTONDA CREMADELL 58.127,18
Capítol 05.I4  ROTONDA PONENT 78.198,67
Capítol 05.I5  SENDER ACCESSIBLE 249.294,08
Capítol 05.I6  RENATURALITZACIO CREMADELL 45.549,87
Capítol 05.I7  MILLORA DEL CAMÍ EXISTENT 13.211,00
Capítol 05.I8  GESTIÓ DE RESIDUS 51.661,40
Capítol 05.I9  ALTRES DESPESES 24.081,00
Obra 05  MAS MEL 760.665,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

760.665,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 05  MAS MEL 760.665,21

760.665,21

euros
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7.- Últim full 



PMU 3 MAS MEL, Calafell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 760.665,21

13 % Despeses generals SOBRE 760.665,21..................................................................... 98.886,48

6 % Benefici industrial SOBRE 760.665,21.......................................................................... 45.639,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 905.191,60

21 % IVA SOBRE 905.191,60............................................................................................... 190.090,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.095.281,84

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió noranta-cinc mil dos-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims
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