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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 Ctra. TV-7044 De la Riba a Farena

SUBCAPITOL 01.01 Demolicions i moviments de terres

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

MD pont PK 2+525 1 1,00 0,50 0,50 0,25
MD malecon PK 3+500 4 1,20 0,50 0,50 1,20
MD malecon pont PK 4+700 1 1,00 0,50 0,50 0,25
pilons de formigó 44 0,40 0,40 0,40 2,82

1 200,00 1,00 0,10 24,5220,00

24,52

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

1 50,00 0,50 0,50 12,50
1 1.021,00 1,00 0,40 420,90408,40

420,90

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

accès tipus gual 1 5,00 2,40 0,20 2,402,40

2,40

E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivellado-
ra i piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'hu-
mectació.

accès tipus gual 1 5,00 2,40 0,20 2,402,40

2,40

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

1 2.721,00 1,20 0,20 653,04653,04

653,04

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

ME de PK 2+800 a PK 4+681 1 1.181,00 1.181,00
MD de PK 4+460 a 6+000 1 1.540,00 2.721,001.540,00

2.721,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

ME de PK 2+800 a PK 4+681 1 1.181,00 0,10 118,10
MD de PK 4+460 a 6+000 1 1.540,00 0,10 272,10154,00

272,10

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

120 120,00120,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120,00

SUBCAPITOL 01.02 Drenatges

E0502BA m3 Formigó en massa tipus HM-20/12 reforçat amb fibres per al recres-
cut de cunetes, elaborat en planta, col·locat i perfilat.

Replé cuenta existent ME PK
2+800 a PK 3+150

1 380,00 0,18 68,40

Replé cuenta existent ME PK
3+560 a PK 3+680

1 120,00 0,13 84,0015,60

84,00

E0502C m2 Pont d'unió per a materials cimentosos sobre formigó, amb ba-
se de morter sec preparat a base de ciments especials, resines i
àrids seleccionats, totalment aplicat sobre la superfície

Replé cuenta existent ME PK
2+800 a PK 3+150

1 380,00 1,00 380,00

Replé cuenta existent ME PK
3+560 a PK 3+680

1 120,00 1,00 500,00120,00

500,00

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

accès tipus gual 1 5,00 2,40 12,00
20% 1 2,40 14,402,40

14,40

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

ME de PK 2+800 a PK 4+681 1 1.181,00 0,17 200,77
MD de PK 4+460 a 6+000 1 1.540,00 0,17 261,80
accès tipus gual 1 5,00 2,40 0,20 464,972,40

464,97

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

1.021 1.021,001.021,00

1.021,00

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

1.700 1.700,001.700,00

1.700,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E07363 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA2/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi, termolacada en RAL verd-marró a definir per
la Propietat.

 pont PK 6+650 ME 1 90,00 90,00
MD malecon PK 3+500 1 30,00 30,00
MD PK 2+525 1 20,00 140,0020,00

140,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

MD Pk 3+485 a PK 3 +560 1 50,00 50,00
MD PK 4+000 a Pk 4+261 1 300,00 300,00
ME PK 5+400 a PK 6+000 1 300,00 650,00300,00

650,00

E0735 ut Increment per dificultat en terreny que no reuneix les característiques
per enclavament tipus (terreny amb roca, excessivament tou o per es-
tructura de qualsevol tipus), per la fonamentació de qualsevol barrera
de seguretat metàl·lica, incloses peces especials per aquests casos,
totalment col·locada.

4 4,004,00

4,00

E0736B1V u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat
en RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció
doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locat.

2 2,002,00

2,00

E0736C1V u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termo-
lacat en RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de
secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, to-
pall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs en-
clavament i soldadures, totalment col·locat.

2 2,002,00

2,00

E0736FV u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termo-
lacat en RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de
secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, to-
pall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs en-
clavament i soldadures, totalment col·locat.

1 1,001,00

1,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0736DV u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, col·locat en corba a 90º o
radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separa-
dors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

4 4,004,00

4,00

E0736E_V u Terminal en forma de cua de peix, termolacat en RAL verd-marró a
definir per la Propietat, per a barrera de seguretat secció doble ona,
inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

5 5,005,00

5,00

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

3 3,003,00

3,00

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

ME entre PK 2+800 i PK 4+681 314 314,00
MD entre PK 4+460 i 6+000 257 571,00257,00

571,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 Ctra. TV-2041 De N-340 a TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre

SUBCAPITOL 02.01 Moviment de terres i demolicions

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

1 350,00 350,00350,00

350,00

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Cuneta MD PK 7+905 a 8+225 1 350,00 1,00 0,12 42,0042,00

42,00

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

Cuneta MD PK 7+905 a 8+225 1 350,00 0,50 0,30 52,5052,50

52,50

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

1 350,00 0,10 35,0035,00

35,00

SUBCAPITOL 02.02 Drenatges

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

Cuneta MD PK 7+905 a 8+225 1 350,00 1,20 0,15 63,0063,00

63,00

E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nomi-
nal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

Cuneta MD PK 7+905 a 8+225 1 350,00 350,00350,00

350,00

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

3 3,003,00

3,00

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

1 1,001,00

1,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

1 350,00 1,20 0,20 84,0084,00

84,00

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

1 350,00 0,24 84,0084,00

84,00

SUBCAPITOL 02.03 Senyalització,  abalisament i sistemes de contenció

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

1 100,00 100,00100,00

100,00

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

1 1,001,00

1,00

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

4 4,004,00

4,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

1 300,00 300,00300,00

300,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

4 4,004,00

4,00

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

4 4,004,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

4,00

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

2 2,002,00

2,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 Ctra. T-301 Tivenys

SUBCAPITOL 03.01 Demolicions i moviments de terres

E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i
tapat del forat. 

20 20,0020,00

20,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

1 600,00 600,00600,00

600,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

zona mur 1 60,00 1,50 3,00 270,00
zona itinerari 1 450,00 720,00450,00

720,00

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

mur 1 56,00 1,00 0,40 22,40
1 170,00 1,80 0,40 122,40

144,80

144,80

E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

1 600,00 1,00 600,00600,00

600,00

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon
i condicionament del mateix.

pk 12+290 m.e. 1 20,00 0,50 1,00 10,0010,00

10,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

1 60,00 60,00
md 1 170,00 170,00

230,00

230,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

1 60,00 0,10 6,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

md 1 170,00 0,10 17,00
23,00

23,00

SUBCAPITOL 03.02 Fonamentació i murs

E0410B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·lo-
cats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

mur alçada fins a 1.5 m 1 50,00 0,60 2,00 2.5150,00
1 10,00 0,60 2,00 162,0012,00

162,00

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

fonament mur alçada fins a 1.5
m

1 5,00 0,60 0,20 0,60

fonament mur alçada entre 1.5
i 2.5 m

1 45,00 0,60 0,20 5,40

fonament mur alçada superior
a 2.5 m

1 50,00 1,00 0,20 10,00

16,00

16,00

E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, de qualsevol forma col·lo-
cat, inclou muntatge i desmuntatge i p.p. d'accessoris.

base barrera seguretat me 1 17,00 0,50 8,508,50

8,50

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusi-
vament l'elaboració i la seva col·locació

base barrera seguretat me 1 17,00 7,44 126,48
0,1 126,48 139,1312,65

139,13

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·lo-
cat.

base barrera seguretat me 1 17,00 0,50 0,50 4,254,25

4,25

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

itinerari md 1 170,00 1,80 0,30 91,8091,80

91,80
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 03.03 Drenatges

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

gual 1 20,00 3,00 0,15 9,00
pas 1 10,00 1,00 0,15 1,50

1 5,00 15,505,00

15,50

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

gual 1 5,00 2,40 12,00
pas 1 10,00 1,00 10,00
20 % 0,2 3,40 22,680,68

22,68

E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

itinerari vianants 1 157,00 157,00
1 13,00 170,0013,00

170,00

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

itinerari vianants 1 157,00 1,80 0,15 42,39
1 13,00 1,80 0,15 45,903,51

45,90

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

2 2,002,00

2,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

conexió drenatge 2 10,00 20,00
20,00

20,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

conexió drenatge 1 10,00 10,00
10,00

10,00

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

1 50,00 0,80 0,80 32,00
conexió 1 10,00 0,80 0,80 38,406,40

38,40

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 50,00 0,80 0,40 16,00
conexió 1 10,00 0,80 0,40 19,203,20

19,20

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

1 50,00 0,80 0,30 12,00
conexió 1 10,00 0,80 0,30 14,402,40

14,40

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

conexió 1 10,00 0,80 0,20 1,60
1 10,00 0,80 0,30 4,002,40

4,00

E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

drenatge md 1 50,00 50,00
1 10,00 10,00

60,00

60,00

E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

itinerari vianants 1 157,00 1,80 0,20 56,52
1 13,00 1,80 0,20 61,204,68

61,20
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 03.04 Xarxa d'enllumenat

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

rasa 1 170,00 0,40 0,60 40,80
arquetes 1 5,00 1,00 1,00 5,00
conexió 1 20,00 0,40 0,60 50,604,80

50,60

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

rasa 1 170,00 0,40 0,40 27,20
arquetes 1 5,00 0,20 0,20 0,20
conexió 1 20,00 0,40 0,40 30,603,20

30,60

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

rasa 1 170,00 0,40 0,20 13,60
conexió 1 20,00 0,40 0,20 15,201,60

15,20

E101001 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

conexió enllumenat 2 10,00 20,0020,00

20,00

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

1 170,00 170,00
1 10,00 10,00

conexió 1 20,00 200,0020,00

200,00

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

escomesa enllumenat públic
línia existent a CGP+CS 2 45,00 90,00

1 170,00 170,00
1 10,00 10,00

conexió 1 20,00 200,0020,00

200,00

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

enllumenat 2 2,002,00

2,00

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

enllumenat 9 9,009,00

9,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

conexió 1 20,00 0,60 12,0012,00

12,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

conexió 2 20,00 40,0040,00

40,00

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la
línia amb soldadura aluminotèrmica.

enllumenat 9 9,009,00

9,00

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

enllumenat 1 200,00 200,00200,00

200,00

E10121B m Conductor de coure nu de 16 mm2, unipolar, col·locat al fons de la ra-
sa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub pro-
tector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les deriva-
cions.

1 200,00 200,00200,00

200,00

E10128 u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim,
inclòs excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, total-
ment acabada.

9 9,009,00

9,00

E111322 u Columna model NICKOLSON, d'acer galvanitzat apte per resistir am-
bients marins corrosius, amb una alçada total de 3950 mm, inclou la
base i el fust, conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure
2x2,5 mm2 per al doble nivell,  perns i altres elements auxiliars, ins-
tal·lada i connexionada en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixa-
da sobre dau de formigó.

9 9,009,00

9,00

E111566E u Llumenera model VMAX 70 W LED de Carandini o similar
L073.V2.F4L2.SE2.C9 làmpades i caixa de fusibles inclòs.

9 9,009,00

9,00

E10139 pa Partida alçada a justificar per la memòria tècnica de disseny i legalit-
zació d'enllumenat públic visada.

1 1,001,00

1,00

E10149 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de les línies, llumeneres i
quadres existents.

1 1,001,00

1,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 03.05 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

2 2,002,00

2,00

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1 1,001,00

1,00

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

itinerari vianants 30 30,0030,00

30,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

m.e. 130 130,00130,00

130,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

m.e. 2 2,002,00

2,00

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

m.e. 2 2,002,00

2,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 Ctra. TP-7049 De Reus a Castellvell del Camp

SUBCAPITOL 04.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

pk 0+330 me 1 30,00 30,00
pk 0+440 md 1 30,00 30,00
pk 0+500 me 1 40,00 100,0040,00

100,00

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats so-
bre formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

pk 0+330 me 1 30,00 1,40 42,00
pk 0+500 me 1 25,00 2,00 50,00
pk 0+440 md 3 7,00 1,00 21,00

1 25,00 138,0025,00

138,00

E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

pk 0+330 me 1 30,00 30,00
pk 0+440 md 1 30,00 30,00
pk 0+500 me 1 30,00 30,00

7 5,00 125,0035,00

125,00

E0224A u Demolició d'imbornal o arqueta, de parets de 30 cm de maó, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

6 6,006,00

6,00

E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels ma-
terials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

semàfors a retirar 2 0,80 0,80 1,00 1,281,28

1,28

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

caixa paviment 1 30,00 2,00 0,40 24,00
1 30,00 1,00 0,40 12,00

voreres 1 30,00 3,00 0,30 63,0027,00

63,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 04.02 Ferms i paviments

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

pk 0+330 me 1 30,00 2,00 0,40 24,00
pk 0+440 md 1 20,00 1,00 0,40 8,00
pk 0+500 me 1 30,00 2,00 0,40 24,00

1 25,00 3,00 0,40 86,0030,00

86,00

E0621 m Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

pk 0+330 me 1 40,00 40,00
pk 0+440 md 1 30,00 30,00
pk 0+500 me 1 30,00 30,00
pk 1 25,00 125,0025,00

125,00

E1107 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus tauló, col·locat, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter
de ciment.

pk 0+440 md 1 40,00 40,00
2 25,00 50,00
1 20,00 110,0020,00

110,00

E0667B m Vorada remuntable de formigó de 22x20/12 cm. (tipus C-7), col·loca-
da, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada
amb morter de ciment.

1 15,00 15,00
1 20,00 35,0020,00

35,00

E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de
formigó HM-20 inclòs, totalment col·locada

pk 0+330 me 1 40,00 40,00
1 15,00 15,00

pk 0+440 md 1 30,00 30,00
pk 0+500 me 1 30,00 30,00

1 20,00 135,0020,00

135,00

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat
sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

pk 0+330 me 1 40,00 1,20 48,00
1 10,00 1,50 15,00

pk 0+440 md 1 30,00 2,00 60,00
1 20,00 2,00 40,00

pk 0+500 me 1 25,00 2,00 50,00
1 50,00 263,0050,00

263,00

E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

passos de vianants 2 3,00 1,00 6,00
8 3,00 1,00 24,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 3,00 1,00 33,003,00

33,00

E0638R m  Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles
amb vorada tipus T-3 sobre base de formigó i excavació, ambdues in-
closes, segons plànols,  totalment acabat.

8 5,00 40,0040,00

40,00

SUBCAPITOL 04.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

6 6,006,00

6,00

E0731C u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent , inclosa fonamenta-
ció.

1 1,001,00

1,00

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1 1,001,00

1,00

E0783A u Delimitador per carril bici prefabricat de cautxú de 550x150x8 mm. de
mesura total, i peces terminals, col·locat, inclòs material de fixació al
paviment, segons plànols.

720 720,00720,00

720,00

E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2 2,002,00

2,00

E0711 u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

4 4,004,00

4,00

E0738 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre,
col·locat.

2 3,20 6,40
4 3,20 19,2012,80

19,20

E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

6 6,006,00

6,00

E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa
o de formigò, totalment acabada.

1 1.700,00 1,70 2.890,002.890,00

2.890,00

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.

128 128,00128,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

128,00

E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

2 1.700,00 3.400,003.400,00

3.400,00

E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal

2 1.700,00 3.400,003.400,00

3.400,00

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00

E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

2 2,002,00

2,00

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre
MC, col·locat.

2 1,31 2,622,62

2,62

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MD, col·locat.

2 2,50 5,005,00

5,00

E0757DG m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada.

2 1,06 0,80 1,701,70

1,70

E0750 m2  Fletxa o cartell d'alumini, nivell 2 HIP, amb guies d'alumini per a se-
nyals d'informació i d'orientació, col·locada.

2 0,80 0,15 0,240,24

0,24
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 04.04 Xarxa de telecomunicacions

E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

5 5,005,00

5,00

E11102 m Canalització en calçada i capa base d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de
detecció, cinta de senyalització i morter M-300, mitjançant microrasa
de 10 cm d'amplària i de fins a 30 cm de profunditat en qualsevol ti-
pus de paviment, ferm i terreny, inclòs aspirat, càrrega, transport a l'a-
bocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, desplaça-
ments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels equips d'acord
amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra, maqui-
nària, materials i senyalització provisional d'obra.

1 1.460,00 1.460,00
1 240,00 1.700,00240,00

1.700,00

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

11 11,0011,00

11,00

E11105 m Creuament en calçada de canalització d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 9 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senya-
lització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, rebliment amb formi-
gó HNE-15, inclòs talls, demolició del paviment existent, excavació,
càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix. 

2 10,00 20,0020,00

20,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 04.05 Reposició de serveis

E0892A u Anulació d'arqueta o embornal existent, inclosa la connexió amb el
conducte o col·lector, totalment acabat.

5 5,005,00

5,00

E10204B u Desmuntatge, apilament  i muntatge de fanal, inclou la demolició de
la base de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la
nova base de formigó, inclosos els perns; el desplaçament del punt
de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat,
etc), la reposició de panot i tots i tots els treballs i materials necessa-
ris.

1 1,001,00

1,00

E1208 u Desplaçament de semàfor, inclòs fonamentació i connexions.

2 2,002,00

2,00

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

1 1,001,00

1,00

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

1 1,001,00

1,00

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

2 2,002,00

2,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 Ctra. TV-2232 Els Garidells

SUBCAPITOL 05.01 Demolicions i moviments de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

demolició paviment 1 50,00 50,00
altres 2 20,00 90,0040,00

90,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

altres 2 20,00 1,00 40,00
conexió 1 70,00 1,00 70,00

1 10,00 5,00 50,00
1 10,00 5,00 50,00
1 164,00 254,00164,00

254,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

demolició paviment 1 90,00 4,00 360,00
altres 2 20,00 1,50 60,00

1 27,00 27,00
1 53,00 500,0053,00

500,00

E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

10 10,0010,00

10,00

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

col·lector pluvials 1 77,00 0,80 1,50 92,40
1 23,00 0,60 1,50 20,70

embornals 8 1,00 0,50 1,00 4,00
altres 2 20,00 0,40 0,80 12,80
col·lector residuals 1 141,00 0,80 1,50 169,20
serveis varis 2 110,00 0,60 1,00 132,00

2 120,00 0,60 1,00 575,10144,00

575,10

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

col·lector pluvials 1 77,00 0,80 0,70 43,12
1 23,00 0,60 0,70 9,66

embornals 8 1,00 0,50 1,00 4,00
altres 2 20,00 0,40 0,80 12,80
col·lector residuals 1 141,00 0,80 1,10 124,08
serveis varis 2 110,00 0,60 0,80 105,60

2 120,00 0,60 0,80 414,46115,20

414,46

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

col·lector pluvials 1 77,00 0,45 34,65
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 23,00 0,25 5,75
embornals 8 1,00 0,50 4,00
altres 2 20,00 0,40 16,00
col·lector residuals 1 141,00 0,25 35,25
serveis varis 2 110,00 0,20 44,00

2 120,00 0,20 187,6548,00

187,65

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

2 20,00 1,50 0,30 18,0018,00

18,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

renovació paviment 1 90,00 4,00 0,20 72,00
1 142,00 1,00 0,20 100,4028,40

100,40

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats so-
bre formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

1,1 130,00 143,00
1 24,50 167,5024,50

167,50

SUBCAPITOL 05.02 Drenatges

E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nomi-
nal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

pluvials 1 12,00 12,0012,00

12,00

E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

pluvials 1 23,00 23,00
residuals 1 142,00 142,00

2 6,00 177,0012,00

177,00

E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

pluvials 1 65,00 65,0065,00

65,00

E0837B u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, in-
clòs tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc
Ø800, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i gra-
ons d'acer revestits de polipropilè.

residuals 3 3,00
pluvials 2 5,002,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

5,00

E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment
acabada.

2 2,002,00

2,00

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

7 7,007,00

7,00

E0892 u Anulació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, to-
talment acabat.

6 6,006,00

6,00

E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0836A u Connexió d'embornal a col·lector general amb tub de pp corru-
gat de D.250mm, inclou perforació i junta de conexió, accesso-
ris, excavació i replé de rasa, retirada de terres sobrants a l'abo-
cador, protecció de tub, totalment acabat.

9 9,009,00

9,00

E0835 u Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegue-
ram,  amb tub de connexió de PP corrugat doble capa,  de  diàm. 200
mm recobert  de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen
els treballs i materials necessaris  per  a  la  perforació  del  col·lector 
existent, connexió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i conexions
al tub actual de la vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics mu-
nicipals, deixant la partida completament acabada. 

previsió 12 12,0012,00

12,00

E0895 u Inspecció interior del col·lector de clavegueram i/o pluvials amb filma-
ció en circuit tancat de televisió.

2 2,002,00

2,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 05.03 Ferms i paviments

E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM

1 695,00 695,00695,00

695,00

E0620HF m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb reg de cura
amb producte filmogen amb una dotació de 0.25 Kg/m2, escampat
amb mini-carregadora, estesa i vibratge manual, estriat longitudinal i
junts tallat en fresc.

renovació paviment 1 517,00 1,00 0,20 103,40
1 20,00 1,00 0,20 4,00
1 80,00 1,00 0,20 123,4016,00

123,40

E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm
de diàmetre, col·locada.

renovació paviment 1 517,00 1,00 517,00
0,1 360,00 36,00

1 143,00 1,00 143,00
1 20,00 1,00 20,00
1 110,00 110,00

0,1 790,00 869,0079,00

869,00

E06292G m Rigola gris de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20 inclòs, totalment col·locada

1 148,00 148,00
1 20,00 20,00
1 28,00 196,0028,00

196,00

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

renovació paviment 1 695,00 1,00 0,20 139,00
conexió 1 55,00 1,00 0,20 11,00
altres 2 20,00 0,60 0,20 154,804,80

154,80

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

altres 2 20,00 0,60 0,20 4,80
conexió 1 1,00 1,00 0,20 0,20

1 4,00 4,00 0,20 3,20
1 143,00 1,00 0,20 28,60
1 54,20 1,00 0,20 47,6410,84

47,64

E0631V m2 Paviment de llambordins monocolor de formigó de 20x10x8 cm., so-
bre llit de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de
formigó de 15 cm. de gruix.

1 133,00 133,00
1 10,00 10,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 54,20 197,2054,20

197,20

SUBCAPITOL 05.04 Reposició de serveis

E09501 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i ac-
cessoris, soldat i col·locat.

escomeses definitives 20 4,00 80,00
escomeses provisionals 20 3,00 140,0060,00

140,00

E09507 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø110 mm de diàmetre no-
minal, de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i
accessoris, soldat i col·locat.

110 110,00110,00

110,00

E09102 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø40 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i ac-
cessoris, soldat i col·locat.

provisional 2 110,00 220,00220,00

220,00

E09177 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar
de PN.

20 20,0020,00

20,00

E09170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula comporta manual DN100
mm. i 10 bar de PN.

2 2,002,00

2,00

E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada
formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i
de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·lo-
cats en base de 3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del
mateix.

110 110,00110,00

110,00

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

3 3,003,00

3,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 05.05 Estructures

E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

ampliació pont pk 0+180 2 20,00 1,50 0,40 24,0024,00

24,00

E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, de qualsevol forma col·lo-
cat, inclou muntatge i desmuntatge i p.p. d'accessoris.

ampliació pont pk 0+180 2 20,00 0,50 20,0020,00

20,00

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusi-
vament l'elaboració i la seva col·locació

ampliació pont pk 0+180 3.400 3.400,003.400,00

3.400,00

E0518 kg Acer en perfils laminats, galvanitzat en calent, amb capa d'imprimació
d'adherència, 2 capes de poliuretà alifàtic,  tipus
IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,col.locat a l'obra amb soldadura.

ampliació pont pk 0+180 500 500,00500,00

500,00

E0532 m2 Impermeabilització tauler pont

ampliació pont pk 0+180 2 20,00 1,50 60,0060,00

60,00

E0539 m Empotrament d'armadures a l'obra de fàbrica existent, inclosa perfora-
ció i rebliment am resines del forat, totalment acabat.

ampliació pont pk 0+180 60 0,30 18,0018,00

18,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 05.06 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

110 110,00110,00

110,00

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.

4 4,00 0,50 8,008,00

8,00

E07033 m  Barrera de seguretat metàl·lica doble tipus BMDNA2/T o similar, in-
clòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 2 m,  peça reflectora a dues cares, amb separa-
dor, topall final si s'escau, totalment col·locada, segons plànols.

ampliació pont pk 0+180 2 12,00 24,0024,00

24,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

ampliació pont pk 0+180 4 4,004,00

4,00

E0701C m Sistema de protecció de motociclistes tipus BMSNA4/120 g
(SPM-ES4TUB) en barreres de seguretat flexibles, incloen part pro-
porcinal de braç de subjecció cada 2 m, suports i material auxi-
liar.

ampliació pont pk 0+180 2 20,00 40,0040,00

40,00

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

ampliació pont pk 0+180 2 20,00 40,00
2 10,00 60,0020,00

60,00

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00

E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

2 2,002,00

2,00

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre
MC, col·locat.

2 1,31 2,622,62

2,62
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MD, col·locat.

2 2,50 5,005,00

5,00

E0757DG m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada.

2 1,06 0,80 1,701,70

1,70
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 Ctra. T-732 i T-731 El Molar

SUBCAPITOL 06.01 Demolicions i moviment de terres

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

T-732 pk 7+085 1 44,00 44,00
T-734 pk 9+750 me 1 32,00 76,0032,00

76,00

E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

1 1,00 1,50 1,50 2,25
2 2,00 1,00 1,00 4,00
1 3,00 0,30 2,00 8,051,80

8,05

E0320 m3 Rebliment i piconatge de material granular en extradós d'obres de fà-
brica, inclòs càrrega i transport.

1 2,00 2,00 2,00 8,008,00

8,00

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

T-732 pk 7+085 1 65,00 2,00 1,00 130,00130,00

130,00

E0313C m2 Esbrossada de vegetació i tala d'arbres de diàmetre inferior a
25 cm en zones boscoses, de cultiu i/o mixtes, inclòs arrancat
de soques i arrels, poda, trituració de branques, vinyes, ar-
busts, arrels, restes vegetals i runes, aplec de la brossa genera-
da, neteja i adequació de la superfície, càrrega i transport a
planta de compostatge o abocador autoritzat, cànon d'aboca-
dor i condicionament del mateix.

T-732 pk 7+085 1 65,00 2,00 130,00130,00

130,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

T-732 pk 7+085 1 40,00 40,00
1 60,00 60,00
1 190,00 190,00

T-734 pk 9+750 me 1 165,00 455,00165,00

455,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

T-732 pk 7+085 1 20,00 2,00 40,00
1 60,00 3,00 180,00
1 190,00 3,00 790,00570,00

790,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

T-734 me 1 165,00 0,10 16,5016,50

16,50

E0215A u Desmuntatge de senyal de bailsa cilíndrica H-75, i demolició d'anco-
ratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem
de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

15 15,0015,00

15,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

T-734 1 160,00 1,50 0,20 48,0048,00

48,00

E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM

T-734 me 1 160,00 1,50 240,00240,00

240,00

E020AC u Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 2 fulles i 4 m de llar-
gària i fins a 2 m d'alçada, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

accés escola 1 1,001,00

1,00

E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels mate-
rials ,cànon de l'abocador autoritzat i condicionament del mateix.
.

tanca escola 4 4,004,00

4,00
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SUBCAPITOL 06.02 Drenatges

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

itinerari vianants T-732 1 65,00 65,00
1 10,00 10,00
1 90,00 165,0090,00

165,00

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

itinerari vianants T-732 1 65,00 1,30 0,15 12,68
1 10,00 1,30 0,15 1,95
1 90,00 1,30 0,15 32,1817,55

32,18

E0810 m Tub de formigó de 1200 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ci-
ment , col·locat.

1 2,00 2,00
1 1,00 3,001,00

3,00

E0843CA u Embocadura armada prefabricada fins a diàmetre 1200 mm, inclou
tots els treballs d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  total-
ment col·locada i en servei.

2 2,002,00

2,00

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

1 20,00 2,00 0,15 6,006,00

6,00

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

1 20,00 2,00 40,0040,00

40,00

E0822B m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció
en forma d'U, de 40x18 cm interiors mínim.

4 3,00 12,0012,00

12,00

E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general

6 6,006,00

6,00

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

6 6,006,00

6,00

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

itinerari vianants 1 65,00 1,30 0,20 16,90
1 10,00 1,30 0,20 2,60
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 90,00 1,30 0,20 23,40
42,90

42,90

SUBCAPITOL 06.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

4 4,004,00

4,00

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

3 3,003,00

3,00

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

T-732 pk 7+085 11 11,00
T-731 15 15,00

20 46,0020,00

46,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

T-732 pk 7+085 1 44,00 44,0044,00

44,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

T-732 pk 7+085 4 4,004,00

4,00

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

T-732 pk 7+085 4 4,004,00

4,00

E0738 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre,
col·locat.

8 3,20 25,6025,60

25,60
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2 2,002,00

2,00

E0751 u Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2 2,002,00

2,00

E0754 u Placa quadrada d'alumini  per a senyals de trànsit de  L=60 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

4 4,004,00

4,00

SUBCAPITOL 06.04 Xarxa de telecomunicacions

E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada
formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i
de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·lo-
cats en base de 3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del
mateix.

1 130,00 130,00130,00

130,00

E11102 m Canalització en calçada i capa base d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de
detecció, cinta de senyalització i morter M-300, mitjançant microrasa
de 10 cm d'amplària i de fins a 30 cm de profunditat en qualsevol ti-
pus de paviment, ferm i terreny, inclòs aspirat, càrrega, transport a l'a-
bocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, desplaça-
ments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels equips d'acord
amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra, maqui-
nària, materials i senyalització provisional d'obra.

1 320,00 320,00320,00

320,00

E11105 m Creuament en calçada de canalització d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 9 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senya-
lització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, rebliment amb formi-
gó HNE-15, inclòs talls, demolició del paviment existent, excavació,
càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix. 

2 10,00 20,0020,00

20,00

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3 3,003,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

3,00

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

8 8,00
8,00

8,00

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

1 130,00 0,10 0,30 3,903,90

3,90

SUBCAPITOL 06.05 Xarxa d'enllumenat

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

rasa 1 150,00 0,40 0,60 36,00
1 65,00 0,40 0,60 15,60

arquetes 1 6,00 1,00 1,00 6,00
conexió 2 10,00 0,40 0,60 62,404,80

62,40

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

rasa 1 150,00 0,40 0,40 24,00
1 65,00 0,40 0,40 10,40

arquetes 1 6,00 1,00 1,00 6,00
conexió 2 10,00 0,40 0,40 43,603,20

43,60

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

rasa 1 150,00 0,40 0,20 12,00
1 65,00 0,40 0,20 5,20

conexió 2 10,00 0,40 0,20 18,801,60

18,80

E101001 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

conexió 2 10,00 20,0020,00

20,00

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

itinerari vianants 1 150,00 150,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 65,00 215,0065,00

215,00

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

escomesa enllumenat públic
línia existent a CGP+CS 2 45,00 90,00
itinerari vianants 1 215,00 215,00

1 10,00 225,0010,00

225,00

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

4 4,004,00

4,00

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

6 6,006,00

6,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

rasa 1 150,00 0,60 90,00
conexió 2 10,00 0,60 102,0012,00

102,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

rasa 2 150,00 300,00
conexió 4 10,00 340,0040,00

340,00

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

rasa 1 150,00 0,60 0,20 18,00
conexió 2 10,00 0,60 0,20 20,402,40

20,40
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 06.06 Ferms i paviments

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

T-734 1 160,00 1,00 0,20 32,0032,00

32,00

E0626B m Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm., per illetes, col·locada,
inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

T-732 i T-731 1 75,00 75,00
1 70,00 70,00
1 90,00 235,0090,00

235,00

E06292 m Rigola blanca de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de
formigó HM-20 inclòs, totalment col·locada

T-732 i T-731 1 75,00 75,00
1 70,00 145,0070,00

145,00

E1108 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus jardí, col·locat, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de
ciment.

T-732 i T-731 1 90,00 90,00
1 90,00 180,0090,00

180,00

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat
sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

T-732 i T-731 1 70,00 2,00 140,00
1 75,00 2,00 290,00150,00

290,00

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de peri-
có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota
d'acabat, totalment acabat.

5 5,005,00

5,00

E0426 m Tanca metàl.lica amb marcs de tub rectangular 40x30x44 mm; malla
electrosoldada de 300x50x5 mm. pals de sosteniment amb tub rectan-
gular de 60x40 mm. a 2,78 m. entre eixos, galvanitzat en calent, alça-
da nominal 1,00 m. col·locada sobre muret de maó massís fins a 0,45
m. de gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, total-
ment acabat.

escola 5 5,005,00

5,00

E040AC u Desplaçament de porta d'acer de dues fulles de mides 5x2m, in-
clou desmuntatge, i posterior muntatge, i materials necessaris. 

accés escola 1 1,001,00

1,00

E0418G m3 Paret estructural de 28 cm. de gruix, de maó ceràmic calat de
28x14x9 cm. per a revestir, col·locat amb morter de ciment, totalment
acabat.

accés escola 2 1,00 0,30 2,00 1,201,20
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1,20
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CAPITOL 07 Ctra. TV-3541 Paüls

SUBCAPITOL 07.01 Demolicions i Moviment de terres

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

itinerari vianants 1 90,00 3,00 270,00
1 20,00 3,00 330,0060,00

330,00

E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

itinerari vianants 1 90,00 3,00 270,00
1 20,00 3,00 330,0060,00

330,00

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

1 190,00 2,00 0,25 95,0095,00

95,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

1 20,00 1,50 3,00 90,0090,00

90,00

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon
i condicionament del mateix.

1 5,00 1,00 3,00 37,50 2.537,50

37,50

E0410B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·lo-
cats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

110 110,00110,00

110,00

E0411B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a mà-
xim, col.locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

80 80,0080,00

80,00
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SUBCAPITOL 07.02 Drentages

E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

itinerari vianants 1 190,00 190,00
1 10,00 200,0010,00

200,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

conexió 2 10,00 20,00
1 200,00 220,00200,00

220,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

1 200,00 0,10 20,0020,00

20,00

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

itinerari vianants 1 190,00 1,80 0,15 51,30
1 10,00 1,00 0,15 1,50

52,80

52,80

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

5 5,005,00

5,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

conexió 2 10,00 1,00 20,0020,00

20,00

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

conexió 2 10,00 0,80 1,20 19,2019,20

19,20

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

conexió 2 10,00 0,80 0,60 9,60
2 2,00 2,00 1,00 8,00
1 200,00 0,10 37,6020,00

37,60
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E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

2 10,00 20,00
1 175,00 195,00175,00

195,00

E0843A u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500, inclou tots els tre-
balls d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·loca-
da i en servei.

1 1,001,00

1,00

E0858D u Arqueta  d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de for-
migó HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de for-
migó de 40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons
plànols.

exterior cuneta 2 2,002,00

2,00

SUBCAPITOL 07.03 Ferms i paviments

E0427E m3 Projecció per via humida de capa de 10 cm de gruix mitjà de
gunita amb una dosificació de ciment de 350 kg/m3, executada
a qualsevol alçada, inclòs subministrament dels materials i part
proporcional de drenatges.

previsió talús 1 60,00 4,00 0,10 24,0024,00

24,00

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

damunt tub 1 175,00 1,40 0,20 49,0049,00

49,00

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

1 175,00 1,40 0,40 98,0098,00

98,00
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SUBCAPITOL 07.04 Xarxa d'enllumenat

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

rasa 1 220,00 0,40 0,60 52,80
arquetes 1 5,00 1,00 1,00 5,00
conexió 1 30,00 0,40 0,60 65,007,20

65,00

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

rasa 1 220,00 0,40 0,40 35,20
arquetes 1 5,00 0,20 0,20 0,20
conexió 1 30,00 0,40 0,40 40,204,80

40,20

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

rasa 1 220,00 0,40 0,20 17,60
conexió 1 30,00 0,40 0,20 20,002,40

20,00

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

escomesa enllumenat públic
línia existent a CGP+CS 2 45,00 90,00

1 220,00 220,00
1 10,00 10,00

conexió 1 30,00 260,0030,00

260,00

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

1 220,00 220,00
1 10,00 10,00

conexió 1 30,00 260,0030,00

260,00

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

5 5,005,00

5,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

conexió 1 30,00 0,60 18,0018,00

18,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

conexió 2 30,00 60,0060,00

60,00
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E10128 u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim,
inclòs excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, total-
ment acabada.

3 3,003,00

3,00

E111322 u Columna model NICKOLSON, d'acer galvanitzat apte per resistir am-
bients marins corrosius, amb una alçada total de 3950 mm, inclou la
base i el fust, conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure
2x2,5 mm2 per al doble nivell,  perns i altres elements auxiliars, ins-
tal·lada i connexionada en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixa-
da sobre dau de formigó.

3 3,003,00

3,00

E111566E u Llumenera model VMAX 70 W LED de Carandini o similar
L073.V2.F4L2.SE2.C9 làmpades i caixa de fusibles inclòs.

3 3,003,00

3,00

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la
línia amb soldadura aluminotèrmica.

3 3,003,00

3,00

E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la ra-
sa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub pro-
tector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les deriva-
cions.

120 120,00120,00

120,00

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

1 120,00 120,00
120,00

120,00

E10139 pa Partida alçada a justificar per la memòria tècnica de disseny i legalit-
zació d'enllumenat públic visada.

1,00

E10149 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de les línies, llumeneres i
quadres existents.

1,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 07.05 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

2 2,002,00

2,00

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1 1,001,00

1,00

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

itinerari vianants 34 34,0034,00

34,00

SUBCAPITOL 07.06 Xarxa de telecomunicacions

E11103 m Canalització sota cuneta, en la base granular, d'infraestructura de co-
municacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm
de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agru-
pats en subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta
de senyalització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, inclòs l'exca-
vació del dau, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon
i condicionament del mateix.

1 220,00 220,00220,00

220,00

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

1 220,00 0,10 0,30 6,606,60

6,60
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 Ctra. TV-2336 De Blancafort a Solivella

SUBCAPITOL 08.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

MD 1 1.774,00 1.774,00
ME 1 1.815,00 3.589,001.815,00

3.589,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

MD 1 1.774,00 0,10 177,40
ME 1 1.815,00 0,10 358,90181,50

358,90

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

1 15,00 1,50 22,5022,50

22,50

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

cuenta MD 1 985,00 1,30 0,12 153,66
cuneta ME 1 416,00 1,00 0,12 49,92
arqueta OD PK 6+830 1 2,00 2,00 1,50 209,586,00

209,58

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  in-
clòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

MD PK 6+835 1 5,00 1,00 1,00 5,00
MD PK 7+280 1 12,00 1,00 1,00 17,0012,00

17,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

cuneta MD Blancafort fins
cementiri

1 400,00 2,00 0,10 80,00

1 815,00 1,40 0,20 308,20228,20

308,20

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

1 517,00 1,60 0,20 165,44165,44

165,44

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

cuneta MD Blancafort fins
cementiri

1 400,00 2,00 0,35 280,00

accès tipus vado 6 5,00 2,40 0,20 294,4014,40

294,40
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

accès tipus vado 6 5,00 2,40 0,20 14,40
cuneta MD Blancafort fins
cementiri

1 400,00 2,00 0,20 160,00

MD 1 1.774,00 1,40 0,20 496,72
ME 1 1.815,00 1,40 0,20 1.179,32508,20

1.179,32

SUBCAPITOL 08.02 Drenatges

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

MD 1 1.774,00 1.774,00
ME 1 1.815,00 3.589,001.815,00

3.589,00

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

MD 1 1.774,00 0,17 301,58
ME 1 1.815,00 0,17 308,55
accès tipus gual 6 5,00 2,40 0,20 624,5314,40

624,53

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

cuneta MD Blancafort fins
cementiri

1 400,00 3,00 0,15 180,00180,00

180,00

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

accès tipus gual 6 5,00 2,40 72,00
20 % 0,2 72,00 86,4014,40

86,40

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

1 1,001,00

1,00

E1109 m Vorada de peces de formigó de 15x30 cm. tipus J-1, col·locat, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de
ciment.

cuneta MD Blancafort fins
cementiri

1 400,00 400,00400,00

400,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0414 m2 Emmacat de pedra amb base i rejuntat de formigó tipus HM-20, total-
ment col.locat.

1 20,00 20,0020,00

20,00

SUBCAPITOL 08.03 Senyalització,  abalisament i sistemes de contenció

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

6 6,006,00

6,00

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

10 10,0010,00

10,00

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

ME 150 150,00
MD 10 160,0010,00

160,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

160 160,00160,00

160,00

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

5 5,005,00

5,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

5 5,005,00

5,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

2 2,002,00

2,00

E0736E u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció
doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·lo-
cat.

1 1,001,00

1,00

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

MD Blancafort - cementiri 70 70,0070,00

70,00

SUBCAPITOL 08.04 Xarxa de telecomunicacions

E11103 m Canalització sota cuneta, en la base granular, d'infraestructura de co-
municacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm
de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agru-
pats en subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta
de senyalització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, inclòs l'exca-
vació del dau, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon
i condicionament del mateix.

1 2.060,00 2.060,002.060,00

2.060,00

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

5 5,005,00

5,00

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra
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AMIDAMENTS
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1 2.060,00 0,10 0,30 61,8061,80

61,80
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 09 Ctra. TV-7004a Accés a Vimbodí i a Vallclara

SUBCAPITOL 09.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

MD 1 400,00 400,00
ME 1 340,00 740,00340,00

740,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

MD 1 400,00 0,10 40,00
ME 1 340,00 0,10 74,0034,00

74,00

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  in-
clòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

4 5,00 1,00 1,00 20,0020,00

20,00

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

MD 1 90,00 1,50 0,15 20,25
MI 1 102,00 1,50 0,15 22,95
Arqueta existent 1 1,50 1,50 0,80 45,001,80

45,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

1 180,00 180,00180,00

180,00

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

1 110,00 110,00110,00

110,00

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

tub D400 1 70,00 0,60 0,60 25,2025,20

25,20

E0318 m3 Rebliment i piconatge de rasa, 98% PM, amb tot-ú artificfial, in-
clòs càrrega i transport

MD 1 90,00 1,50 0,50 67,50
MI 1 102,00 1,50 0,50 144,0076,50

144,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

MD 1 400,00 1,40 0,20 112,00
ME 1 340,00 1,40 0,20 95,20
accès tipus gual 6 5,00 2,40 0,30 228,8021,60

228,80

SUBCAPITOL 09.02 Drenatges

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

MD 1 400,00 400,00
ME 1 340,00 740,00340,00

740,00

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

MD 1 400,00 0,17 68,00
ME 1 340,00 0,17 57,80
accès tipus gual 6 5,00 2,40 2,40 298,60172,80

298,60

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

accès tipus gual 6 5,00 2,40 72,00
20% 0,2 72,00 72,0014,40

72,00

E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nomi-
nal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

tub zona mur 1 70,00 70,0070,00

70,00

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment
acabada.

2 2,002,00

2,00

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

2 2,002,00

2,00

E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

reblert rasa tub D400 1 70,00 0,60 0,60 25,20
a deduir tub -1 70,00 0,13 16,10-9,10

16,10

SUBCAPITOL 09.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

4 4,004,00

4,00

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

cartel 1 1,00
S-500 i S-501 2 2,00
señals codi 5 8,005,00

8,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 10 Ctra. T-704 De Vilaplana a La Mussara

SUBCAPITOL 10.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

1 2.000,00 2.000,002.000,00

2.000,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

1 200,00 200,00200,00

200,00

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  in-
clòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

5 5,00 1,00 1,00 25,0025,00

25,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

1 130,00 130,00130,00

130,00

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

1 40,00 40,0040,00

40,00

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

cuneta 1 2.000,00 1,40 0,20 560,00
accès tipus vado 10 5,00 2,40 0,20 584,0024,00

584,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 10.02 Drenatges

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

accès tipus gual 10 5,00 2,40 0,20 24,00
cuneta 1 2.000,00 0,17 364,00340,00

364,00

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

cuneta 1 2.000,00 2.000,002.000,00

2.000,00

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

accès tipus gual 10 5,00 2,40 120,00
20% 0,2 120,00 144,0024,00

144,00

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

5 5,005,00

5,00

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

5 5,005,00

5,00

SUBCAPITOL 10.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

1 1.000,00 1.000,001.000,00

1.000,00

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

3 3,003,00

3,00

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

12 12,0012,00

12,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
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E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

1 1.000,00 1.000,001.000,00

1.000,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

10 10,0010,00

10,00

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

10 10,0010,00

10,00
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CAPITOL 11 Ctra. T-731 Travessera de Garcia

SUBCAPITOL 11.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

1 35,00 35,00
1 45,00 45,00
1 4,00 4,00
1 40,00 124,0040,00

124,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

pk 0+040 me 1 38,00 2,00 76,00
76,00

76,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

pk 0+320 me 1 32,00 0,50 16,00
pk 0+320 md 1 45,00 1,00 45,00

1 4,00 0,50 2,00
pk 0+40 me 1 38,00 1,00 101,0038,00

101,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

pk 0+320 me 1 32,00 2,00 0,40 25,60
pk 0+320 md 1 45,00 3,00 0,40 54,00

1 2,00 2,00 0,40 1,60
pk 0+40 me 38,00 2,00 0,40 111,6030,40

111,60

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

2 15,00 1,00 1,50 45,00
1 65,00 0,30 0,30 50,855,85

50,85

E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

1 2,00 2,002,00

2,00

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats so-
bre formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

1 2,00 2,00 4,004,00

4,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 11.02 Drenatges

E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment
acabada.

2 2,002,00

2,00

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

2 2,002,00

2,00

E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general

4 4,004,00

4,00

SUBCAPITOL 11.03 Ferms i paviments

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

pk 0+320 me 1 32,00 2,00 0,20 12,80
pk 0+320 md 1 45,00 3,00 0,20 27,00

1 2,00 2,00 0,20 0,80
pk 0+040 me 38,00 2,00 0,20 55,8015,20

55,80

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

pk 0+320 md 1 45,00 3,00 0,20 27,00
pk 0+320 me 1 32,00 2,00 0,20 39,8012,80

39,80

E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm
de diàmetre, col·locada.

pk 0+320 md 1 45,00 3,00 135,00
pk 0+320 me 1 32,00 2,00 199,0064,00

199,00

E1107 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus tauló, col·locat, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter
de ciment.

1 32,00 32,0032,00

32,00

E0621 m Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

pk 0+040 me 1 38,00 38,0038,00

38,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de
formigó HM-20 inclòs, totalment col·locada

pk 0+040 me 1 38,00 38,0038,00

38,00

E0681 m Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de
570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de
gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de
ciment, segons plànols, col·locat

pk 0+040 me 2 3,75 7,507,50

7,50

E0682 u Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó via-
nants, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva
excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, se-
gons plànols, col·locat

2 2,00 4,004,00

4,00

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat
sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

pk 0+040 me 1 40,00 2,00 80,0080,00

80,00

E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

1 20,00 20,0020,00

20,00

SUBCAPITOL 11.04 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

2 2,002,00

2,00

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

2 2,002,00

2,00

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1 1,001,00

1,00

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

14 14,0014,00

14,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0738B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre
MB, col·locat.

1 4,00 4,004,00

4,00

E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2 2,002,00

2,00

E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals
d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, total-
ment col·locada.

1 0,70 0,15 0,110,11

0,11

E0787 m2 Eliminació de les marques viàries amb qualssevol dels següents pro-
cediments: aigua a perssió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant
utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.

1 600,00 0,15 90,0090,00

90,00

E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

3 110,00 330,00
3 190,00 900,00570,00

900,00

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.

32 4,00 0,50 64,00
22 86,0022,00

86,00

E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa
o de formigò, totalment acabada.

1 100,00 0,15 15,0015,00

15,00
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SUBCAPITOL 11.05 Xarxa de telecomunicacions

E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada
formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i
de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·lo-
cats en base de 3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del
mateix.

1 95,00 95,0095,00

95,00

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

1 95,00 0,10 0,30 2,852,85

2,85
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CAPITOL 12 Ctra. TV-2334, TV-2015 i TV-2014 encreuaments amb C-241d

SUBCAPITOL 12.01 TV-2334 Vallverd de Queralt encreuament amb C-241d

E0313B m2 Esbrossada del terreny en zones boscoses, càrrega i transport a l'in-
terior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicio-
nament del mateix

1 380,00 380,00380,00

380,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

segons perfils 1 119,15 119,15119,15

119,15

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

segons perfils 1 8,20 8,208,20

8,20

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots
els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs,
mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.

1 330,00 330,00330,00

330,00

SUBCAPITOL 12.02 TV-2015 Vallespinosa encreuament amb C-241d

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

1 330,00 330,00330,00

330,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

segons perfils 1 43,42 43,4243,42

43,42

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

segons perfils 1 27,90 27,9027,90

27,90
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E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots
els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs,
mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.

1 240,00 240,00240,00

240,00

SUBCAPITOL 12.03 TV-2014 Biure de Gaià encreuament amb C-241d

E0221 u Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de
branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta
de compostatge, i neteja de l'obra

1 1,001,00

1,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

1 505,00 505,00505,00

505,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 13 Ctra. T-702 la Bisbal de Falset

SUBCAPITOL 13.01 Demolicions i moviment de terres

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

me 1 137,30 2,00 274,60
md 1 137,30 4,00 823,80549,20

823,80

E0221B u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de com-
postatge, i tapat del forat. 

5 5,005,00

5,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

segons perfils 1 240,78 240,78
caixa paviment 2 137,30 1,50 0,40 405,54164,76

405,54

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

SEGONS PERFILS 1 44,11 44,1144,11

44,11

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

2 137,30 274,60274,60

274,60

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

1 137,30 0,20 27,4627,46

27,46

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon
i condicionament del mateix.

1 6,00 3,00 0,50 9,009,00

9,00

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

cuneta existent 1 104,00 1,00 104,00104,00

104,00

E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

2 137,30 1,50 411,90411,90
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411,90

SUBCAPITOL 13.02 Drenatges

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

1 113,00 0,17 19,2119,21

19,21

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

1 113,00 113,00113,00

113,00

SUBCAPITOL 13.03 Ferms i paviments

E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivellado-
ra i piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'hu-
mectació.

caixa paviment 2 137,30 1,50 0,40 164,76
cuneta 1 113,00 1,40 0,20 196,4031,64

196,40

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

GUAL 1 20,00 6,00 0,20 24,0024,00

24,00

E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm
de diàmetre, col·locada.

GUAL 1 20,00 6,00 120,00120,00

120,00
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SUBCAPITOL 13.04 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

1 80,00 80,0080,00

80,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

2 2,002,00

2,00

E0701C m Sistema de protecció de motociclistes tipus BMSNA4/120 g
(SPM-ES4TUB) en barreres de seguretat flexibles, incloen part pro-
porcinal de braç de subjecció cada 2 m, suports i material auxi-
liar.

1 80,00 80,0080,00

80,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 14 Obres complementàries

SUBCAPITOL 14.01 Demolicions i moviment de terres

E0335 m3 Pedraplé en fons de caixa amb material 5-70 cm procedent de
préstec, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge del mate-
rial, amb necesitat d'humectació.

60 60,0060,00

60,00

E0207 m3 Enderroc d'estructures de maó, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

1 1,001,00

1,00

E0216 m3 Demolició de planta d'edificació, inclòs transport de runes a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

1 1,001,00

1,00

E0218 m Desmuntatge de barana de ferro existent i demolició d'ancoratges
amb base de formigó, inclòs transport de les runes a l'abocador o ma-
gatzem, i cànon.

T-201 2 30,00 60,00
30 90,0030,00

90,00

E0220 m Desmuntatge de pretil de formigó prefabricat tipus PX3/1-15a amb ba-
rana metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magat-
zem, i cànon del mateix.

1 1,001,00

1,00

E0223 m Demolició de col·lector existent de fins a 60 cm de diàmetre de qual-
sevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs 
transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.

60 60,0060,00

60,00

E0224 u Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

4 4,004,00

4,00

E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i trans-
port.

1 1,001,00

1,00

E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'aboca-
dor, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 1,001,00

1,00
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E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

TV-2042 1 50,00 2,00 1,00 100,00
T-244 1 100,00 2,00 1,00 300,00200,00

300,00

E0319 m3 Rebliment i piconatge localitzat amb material filtrant, inclòs reperfilat,
càrrega i transport.

TV-2331 1 8,00 1,00 1,00 8,008,00

8,00

E0323 m3 Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flon-
jalls, inclòs càrrega i transport.

1 1,001,00

1,00

E0331 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, material préstec, en corona-
ció de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del
PM, inclòs carrèga i transport.

1 1,001,00

1,00

E0324 m3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, escampat amb retroexcavadora, inclòs
càrrega i transport.

15 15,0015,00

15,00

E0311 m2 Neteja de material solt en el talús del desmunt, de forma manual con-
sistent en l'esbrossada i eliminació de volums rocosos inestables o
en voladís mitjançant l'utilització d'eines manuals, inclosa l'acumula-
ció del material al peu del talús, càrrega i transport.

1 1,001,00

1,00

E0329 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport.

220 220,00220,00

220,00

E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels mate-
rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

1 2,00 0,50 1,00 1,001,00

1,00

E0204 m3 Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport
dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

2 2,00 0,50 1,00 2,002,00

2,00

E0342B m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments en un terreny rocós,
inclòs càrrega i transport.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 0,50 0,30 1,00 0,150,15

0,15

SUBCAPITOL 14.02 Drenatges

E0858C u Arqueta  prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis,  in-
clòs base de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fundició, total-
ment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0870 u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 3 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

2 2,002,00

2,00

E0822 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció
en forma d'U, de 60x35 cm interiors mínim.

10 10,0010,00

10,00

E0836B u Connexió de baixant a cuneta, inclosa l'arqueta arqueta, totalment
acabada.

2 2,002,00

2,00

E0835B u Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.

2 2,002,00

2,00

E0827B u Embocadura armada prefabricada diàmetre 600, inclou tots els
treballs d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment
col·locada i en servei.

1 1,001,00

1,00

E0843C u Embocadura armada prefabricada diàmetre 800, inclou tots els tre-
balls d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·loca-
da i en servei.

TV-2331 1 1,001,00

1,00

E0820BU1 u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm, classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

24 24,0024,00

24,00
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E0666F m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no tei-
xit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació
igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalca-
ments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, total-
ment col·locat.

1 10,00 5,00 50,0050,00

50,00

E0837C u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.

2 2,002,00

2,00

E0821P u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0824B u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm,
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per em-
bornal.

1 1,001,00

1,00

E08255 u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 750x495x70 mm,
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per em-
bornal.

5 5,005,00

5,00

E08255B u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 973x490x70 mm,
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per em-
bornal.

1 1,001,00

1,00

E0839 m2 Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat,
de 30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons
plànols.

24 24,0024,00

24,00

E08252 u Subministrament i col·locació de tapa circular Ø650 mm. exterior i
marc quadrat  de 850x850 mm, de fosa dúctil , classe D 400 (400

KN), estanca i amb junta insonoritzant, segons especificacions
tècniques.

4 4,004,00

4,00
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E08251 u Subministrament i col·locació de tapa i marc circular de fosa dúctil,
de classe D 400 (400 KN), Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm,
estanca i amb junta insonoritzant, segons especificacions tècni-
ques.

6 6,006,00

6,00

E08121 m Tub cilíndric armat de 1000 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de
longitud i 120 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb jun-
ta arpó de 24x30 mm i unió elàstica amb junta de goma, col·locat a
fons de rasa.

1 1,001,00

1,00

E08121A m Tub cilíndric armat de 1800 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de
longitud i 200 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb jun-
ta arpó de 30x38 mm, col·locat a fons de rasa.

1 1,001,00

1,00

E10100 m Tub de PVC corrugat de 110 mm. de diàmetre nominal, enterrat
amb grau de resistència al xoc 7, col.locat. 

Tub 2 6,00 12,0012,00

12,00

E10100A m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte-
rior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

Tub 1 50,00 50,0050,00

50,00

E0879 m Tub de PP corrugat doble capa de 1000 mm. de diàmetre nominal i
SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0879A m Tub de PP corrugat doble capa de 1200 mm. de diàmetre nominal i
SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

40 40,0040,00

40,00

E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

20 20,0020,00

20,00
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E0878 m Tub de PP corrugat doble capa de 800 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

TV-2331 1 8,00 8,008,00

8,00

E08121E m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre amb junta elàstica, to-
talment col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0809 m Tub de formigó de 1000 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ci-
ment , col·locat.

10 10,0010,00

10,00

E0867 m Tub porós  PVC de 200 mm de diàmetre, amb junt d'estanqueïtat,
col·locat en rasa de trasdós de mur per drenatge.

280 280,00280,00

280,00

SUBCAPITOL 14.03 Ferms i paviments

E06000 m3 Base granular de sauló, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge
del material,amb necessitat d'humectació.

10 10,0010,00

10,00

E0609 t Paviment de M.B. en fred, estesa i compactada. 

1 1,001,00

1,00

E06212 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter
de ciment.

80 80,0080,00

80,00

E0625 m Arrencada i reposició de vorada existent amb base de formigó HM-20
inclosa i rejuntada amb morter de ciment, col·locat.

210 210,00210,00

210,00

E0628 m Peça prefabricada de formigó tipus `caz', de 30 cm d'amplada i 12 cm
d'alçada, col·locat, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20, rejuntat amb morter de ciment.

1 1,001,00

1,00
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E06293 m Rigola de pedra artificial de color "mediterrani" de 30x20x10 cm, ados-
sada a la vorera, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20
i beurada, totalment col·locada

1 1,001,00

1,00

E0682P u Peça de cantonada de 6000x400x200 mm, per gual de vianants, so-
bre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excava-
ció, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plà-
nols, col·locat

1 1,001,00

1,00

E1104 u Escocell de 106x106 cm. de llum i 25 cm. de fondària, amb 4 peces
de morter de ciment de 113x20x7 cm. d'un cantell bisellat, rejuntades
amb morter de ciment i base de formigó HM-20, inclosa i la seva ex-
cavació i paviment drenant epoxi amb repelent de gossos i capa de
10 cm. de tot-u, col·locat.

20 20,0020,00

20,00

E0631 m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm color gris., sobre
llit de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó
de 15 cm. de gruix.

80 80,0080,00

80,00

E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a
l'existent,  col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb mor-
ter de ciment 

1 1,001,00

1,00

E0673 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat
de perill, prefabricada de formigó 30x30 cm. amb botons de 2,5
cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre
els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment,
col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0675G m2 Paviment de panot de 20x17x7 cm, color "mediterrani", col·locat so-
bre solera de formigó HM-20, reblert de junts amb sorrar fina o morter.

1 1,001,00

1,00

E0667 m Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

60 60,0060,00

60,00

E0337 m3 Subministrament i col·locació de graveta, amidat sobre perfil.

24 24,0024,00

24,00
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E06690 ml Vorada de peces de pedra natural tipus Cenia de 15x15 cm.
Abuixardada a dos cares i llargària lliure, col·locada, inclosa l'ex-
cavació i base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ci-
ment.

1 1,001,00

1,00

E0613 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm., sobre llit de mor-
ter de ciment de 5 cm. de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fi-
na i compactació del paviment acabat.

Paviment 1 1,00 1,00 1,001,00

1,00

E0626C m Vorada remuntable de formigó de 20x15X8 cm., col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter
de ciment.

Vorada 1 5,00 5,005,00

5,00

E0626 m Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm. amb la superfície estria-
da, per illetes, col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Illeta 1 10,00 10,0010,00

10,00

E0642 m2 Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

1 10,00 2,50 25,0025,00

25,00

E1104B u Escocell de 106x106 cm. de llum i 15 cm. de fondària, amb llambor-
dins 160x160x80 mm permeables, color gris, amb una capa de rejun-
tament de sorra de diàmetre inferior a 2 mm, sobre 3 cm de llit de sor-
ra i base de 5 cm de gruix de grava compactada, i vorada tipus tauló
de 7x20 cm de formigó, rejuntades amb morter de ciment i base de
formigó HM-20, i inclosa la seva excavació, col·locat, segons plànols.

2 2,002,00

2,00

E0674 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formi-
gó de 20x20 cm. amb  4 línies de 2,5 cm. d'ample i  0,5 cm. de res-
salt , de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre so-
lera de formigó (inclosa), totalment acabat.

10 1,50 0,80 12,0012,00

12,00

E0643 m2 Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo
amb superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 inclosa  i rejuntat amb morter de ciment.

5 4,00 0,60 12,0012,00

12,00
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SUBCAPITOL 14.04 Instal·lacions

E1210 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat

4 4,004,00

4,00

E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa, totalment acabat.

8 8,008,00

8,00

E09189 u Connexió de servei d'aigua, inclòs excavació, tub de PE de Ø110
mm. de diàmetre, rebliment amb sorra de riu i formigó de protecció
HM-20.

1 1,001,00

1,00

E09176 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN25 mm, i 10 bar
de PN.

1 1,001,00

1,00

E09101 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i ac-
cessoris, soldat i col·locat.

1 1,001,00

1,00

E101002 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

40 40,0040,00

40,00

E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs
excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment
acabada.

1 1,001,00

1,00

E10148 u Subministrament i col·locació de postecillo segons especificacions de
companyia, inclou tots els treballs necesaris per deixar la partida com-
pletament acabada.

1 1,001,00

1,00

E10133 m Subministrament i col·locació de placa PEAD.

escomesa enllumenat públic
línia existent a CGP+CS 2 45,00 90,00

1 1,001,00

1,00

E10113 m Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV
0,6/1 kv, col·locat en línia d'enllumenat vista engrapada a la façana,
inclòs escales o bastides necessàries per a la instal·lació.

1 1,00
1,00

1,00
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E10215 u Retirada de llumenera i trasllat al magatzem de l'Ajuntament.

1 1,001,00

1,00

E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic i trasllat al magatzem de l'Ajunta-
ment.

1 1,001,00

1,00

E10204 u Desplaçament i col·locació de pal de menys de 8 m d'alçada a menys
de 100 m de distància, totalment instal·lat.

1 1,001,00

1,00

E10207 u Desplaçament i col·locació de llumenera de més de 8 m d'alçada a
menys de 100 m de distància, totalment instal·lada i connexionada.

1 1,001,00

1,00

E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector,
muntat segons el contingut de l'esquema del plànol corresponent, de
fins a 6 sortides, equipat amb estabilitzador-reductor de flux, doble ni-
vell i programació per rellotge astronòmic, interruptors magnetotèr-
mics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou ba-
se de formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pin-
tat tipus ARI, grau de protecció IP-55, IK-10, tot inclòs.

3 3,003,00

3,00

E10137 u Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament CS 400 A
amb sortida a CGP i línia de distribució per la part inferior,  grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

3 3,003,00

3,00

E10143 u Subministrament i instal·lació de caixa de distribució per urbanitza-
cions CDU 400 de doble aïllament i autoextingible,  grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment i amb estesa subterrània.

3 3,003,00

3,00

E10145 u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU),
LSBT, col·locat i muntat.

3 3,003,00

3,00

E10141 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima
de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt
de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.

1 1,001,00

1,00
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E10142 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes mo-
dulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense inclou-
re els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P)
de fins a 400 A regulable entre 80 i 400 A i poder de tall de 10 a 20
kA, inclou protecció diferencial amb toroidal de 70 mm de diàmetre,
sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster refor-
çat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i me-
sura, totalment col·locat, muntat i provat.

2 2,002,00

2,00

E111304 u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de
8m/4mm/90mm, inclosos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles
SERTSEM CF-105 i cable 3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en cai-
xa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó. 

2 2,002,00

2,00

E111566J u Subministre i muntatge de llumenera model Century de Caran-
dini o similar de fundició d'alumini EN AC-44300, amb vidre
templat de 5 mm. IP66, IK10 i AC220-240. Vidre pla (CC).
1800lm 17w 2200K (24 LEDs a 200mA). Distribució òptica
ALM1. Fixació vertical o lateral. Clase elèctrica I. Driver regulable
per Sensor Ready. Amb protector de sobretensions. Base Zhaga
superior amb tapa IP66. Fotocèl·lula. Color negre Ral 7015 Tex-
turat.

2 2,002,00

2,00

E111346 u Subministrament i col.locació de punt de llum solar 12 lux, in-
clou columna de 6m de alçada, llumenera ATP Enur Micro LED
40 òptica A4 3000 o similar, panell solar 300 Wp 24v, 2 bateries
amb autonomia fins a 5 dies sense radiació. Posta a terra ambpi-
ca, totalment acabat i en servei.

1 1,001,00

1,00

E11101 m Canalització en calçada i capa de trànsit d'infraestructura de comuni-
cacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de
diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats
en subgrups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil
de detecció, cinta de senyalització i morter M-300 de color a determi-
nar per la D.O., mitjançant microrasa de 10 cm d'amplària i de fins a
30 cm de profunditat en qualsevol tipus de paviment i de ferm, inclòs
aspirat, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteni-
ment de l'abocador, desplaçaments, despeses de maquinària, tras-
llats parcials dels equips d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els ele-
ments auxiliars, mà d'obra, maquinària, materials i senyalització provi-
sional d'obra.

1 1,001,00

1,00

E111571 u Llumenera LIBRA o equivalent. Graus de protecció IP66. Grau IK10
pel difussor i la carcassa. Aïllament Classe II. Equipada amb  LED
3000K de 55W òptica A7.

1 1,001,00

1,00
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E10225 m Arrencada de tubs de qualsevol diàmetre, cablejat i accessoris d'ins-
tal·lació elèctrica superficial o soterrada, inclòs part proporcional d'ac-
cessoris i arquetes, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.

10 10,0010,00

10,00

E111561 u Projector model TNG-400/AS, armadura de fosa d'alumini, amb equip
incorporat de doble nivell (2N) per làmpara V.m.h. de 250 W -EF-,
muntat en placa extraïble prevista de regletes de connexió.

1 1,001,00

1,00

E1273 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 4x2.5 mm²
0,6/1 kV, col.locat en tubular soterrat.

10 10,0010,00

10,00

E1274 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 2x16 mm²
0,6/1 kV, col·locat en tubular soterrat.

15 15,0015,00

15,00

E1276 m Conductor nu d´1x35 mm2 per a presa de terra, instal·lat

20 20,0020,00

20,00

E1277 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure d' 1x16 mm²
groc-verd per línia de terra, col·locat en tubular soterrat.

20 20,0020,00

20,00

E10103 m Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV
0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub cor-
rugat.

10 10,0010,00

10,00

E10108 m Conductor de coure tetrapolar 4x2,5 mm2, de designació UNE RV
0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub cor-
rugat.

10 10,0010,00

10,00
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SUBCAPITOL 14.05 Fonamentació i estructures

E0410A t Subbase d'escullera amb pedra calcària de 15 a 50 kg, col·locats
amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport, mesurada sobre
bàscula.

60 60,0060,00

60,00

E0412B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 kg a 1500 kg, com a
màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

180 180,00180,00

180,00

E0413 m2 Escullera concertada de amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg., inclòs rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment col.locada.

86 86,0086,00

86,00

E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

20 20,0020,00

20,00

E0505B m3 Formigó prefabricat HA-25, inclusivament l'encofrat, armadures i
col·locació, a les tapes, inclusivament la p.p. d'ancoratges

4 4,004,00

4,00

E0520 m2 Encofrat pla perdut enmig de bigues,col.locat.

1 1,001,00

1,00

E0523 u Suport de neoprè cercolat, col·locat.

1 1,00
1,00

1,00

E0527 m Junt longitudinal en paviment de formigó segellat amb màstic asfàltic,
inclòs parte proporcional de barra de lligat.

24 24,0024,00

24,00

E0533 m2 Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)

140 140,00140,00

140,00

E0534 m2 Pintat de mur de formigó exterior amb pintura plàstica, amb acabat
llis amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.

Marge dret calaix OD-0.1 12 3,00 36,00
Marge esquerre calaix OD-0.1 12 3,00 72,0036,00

72,00
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E0535 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls
de 8 mm de gruix i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, fixada mecànicament en paraments
verticals, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col.locada.

Marge dret calaix OD-0.1 12 3,00 36,00
Marge esquerre calaix OD-0.1 12 3,00 72,0036,00

72,00

E0519 m3 Muntatge i desmuntatge de cindri amb apuntalament metàl·lic, total-
ment instal·lat, inclosa preparació de la base.

2 30,00 1,00 3,00 180,00180,00

180,00

E0506 m3 Formigó tipus HA-30 en fonaments, elaborat en planta,col·locat.

Solera 1 1,00 2,00 1,00 2,002,00

2,00

E0503 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en alçats, elaborat en planta, col.lo-
cat.

5 2,00 0,50 1,00 5,005,00

5,00

E0509 m3 Formigó tipus HA-30 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

8 2,00 0,50 1,00 8,008,00

8,00

E0421 m2 Muret de 20 cm. de gruix de blocs prefabricats de 40x20x20cm. a
dues cares vistes amb relleu, totalment acabat.

1 20,00 0,50 0,50 5,005,00

5,00

E0737 m Pintura d'ampit o barana metàl·lica de pont o obres de pas amb un
mínim d'una capa d'emprimació anticorrosiva i dues capes de color
RAL a determinar, amb túnel de polimeritzat inclòs després de l'apli-
cació de cada capa.

20 20,0020,00

20,00
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SUBCAPITOL 14.06 Tancaments i revestiments

E5403A m2 Pintat de parament de formigó amb color òxid ocre, deixant oxidar la
superfície, inclòs tots els treballs de preparació i acabat final.

1 1,001,00

1,00

E04202 m Reixat de 2 m. d'alçària d'acer pintat amb malla d'acer plastificat i
pals de tub de D 48 mm. col·locats cada 3 m. sobre daus de formigó,
totalment acabada.

10 10,0010,00

10,00

E1196 m Tanca de fusta tipus "texana" o similar d'1 m. d'alçada, amb pals d'1,5
metres i 10 cm de diàmetre i dos pals horitzontals de 2,5 m de llarga-
da i 8 cm de diàmetre separats entre ells 45 cm, incloses les unions
mètal·liques, materials auxiliars, enclavament, col·locat.

1 1,001,00

1,00

E1159 m Construcció i reconstrucció de murs de pedra seca, fins una alçada
màxima de 60 cm, segons s'especifica a la cartografia.

30 30,0030,00

30,00

E0415B m2 Mur de paredat de pedra carejat a una cara vista amb un gruix mínim
de 40 cm, amb recobriment de formigó tipus HM-20, inclòs tubs dren,
totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0421B m2 Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o simi-
lar, a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:4.

1 1,001,00

1,00

E0421C m2 Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o simi-
lar, a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:4., inclusivament la p.p. del massissat i armat i forqui-
lla de fixació, segons plànols.

45 45,0045,00

45,00

E0421D m Remat de coronació amb peça en forma d'U de 20 cm ampla-
da, col·locada amb morter.

20 20,0020,00

20,00

E0421A m2 Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc massissat de formigó,
per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, amb addi-
tiu hidròfug, M-5, subministrat a granel.

1 1,001,00

1,00
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E0437 m2 Retirada de malla de tela metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem.

1 1,001,00

1,00

E0427B m2 Subministrament de malla de triple torsió del tipus 5x7-13, filferro gal-
vanitzat Ø2mm, inclosa la seva instal·lació ancorada a la capçalera
del talús.

1 1,001,00

1,00

E0844 m2 Protecció de talús amb formigó.

60 60,0060,00

60,00

E0666D m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no tei-
xit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació
igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalca-
ments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, total-
ment col·locat.

220 220,00220,00

220,00

E0424 m2 Aplacat de pedra rejuntat amb morter de ciment, sobre solera de for-
migó HM-20, totalment acabat.

1 1,001,00

1,00

E0427G m2 Projecció sobre la superfície de la gunita d'òxids fèrrics, execu-
tat a qualsevol alçada, inclòs subministrament de tots els mate-
rials.

200 200,00200,00

200,00

E0435 m Tub d'acer galvanitzat de Ø 45 mm que actua com a contrapès de la
malla de triple torsió, inclòs subministrament, col·locació, retirada de
l'actual i unió amb els elements existents.

1 1,001,00

1,00

E1160 m Tanca mixta de ferro-fusta fabricada per mòduls travessers de ferro
galvanitzat amb pilars de fusta cada 2 m amb un tap metàl.lic galvanit-
zat a la testa i llistons de fusta rectangulars col·locats verticalment de
pi flandes tractat a l’autoclau nivell IV amb la impregnació realitzada
per mitjà del sistema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles
lliures de crom i arsèni, d' 1 m d'alçària, inclòs el subministrament i
transport a l'obra, completament muntada i instal·lada.

1 1,001,00

1,00
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SUBCAPITOL 14.07 Senyalització, abalisament i mesures de protecció

E0780 u Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en
polietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a
baixa i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de re-
trorreflectància de 100 mm d'amplada, totalment col·locada

1 1,001,00

1,00

E0784 u Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum
blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.

1 1,001,00

1,00

E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals
de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0713 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a se-
nyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0714 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a se-
nyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0716 u Placa reflectora quadrada de 90 cm. de costat, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0717 u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0718 u Placa reflectora rectangular de 135x90 cm.,per a senyals de trànsit,
nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm.,per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
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1 1,001,00

1,00

E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0724 m2 Cartell reflector d'acer galvanitzat en planxa o lamel·les perfilades per
a senyals d'informació i d'orientació, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0733 m2 Senyal reflectora complementària d'orientació o situació, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

1 1,001,00

1,00

E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.
1 1,001,00

1,00

E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

1 1,001,00

1,00

E0744 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 76 mm.

1 1,001,00

1,00

E0744A u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

1 1,001,00

1,00

E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

1 1,001,00

1,00

E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MF, col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre
MF, col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0746C m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre
MG, col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0747 u Abraçadora per a pal de 90 mm. col·locada.

1 1,001,00

1,00

E0747B u Abraçadora per a pal de 114 mm. col·locada.

1 1,001,00

1,00
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E0747C u Abraçadora per a pal de 140 mm. col·locada.

1 1,001,00

1,00

E0753 u Placa octogonal d'alumini  per a senyals de trànsit de 60 cm, de do-
ble apotema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria

1 1,001,00

1,00

E0707 m Marca viària longitudinal de 30 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

30 30,0030,00

30,00

E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

40 40,0040,00

40,00

E0701 m Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers infe-
rior i superior de 60x30 mm.,muntants cada 100 cm. i brendoles de
40x20 mm. cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes
de pintura color RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures,
col·locada i totalment acabada.

1 1,001,00

1,00

E0701M m Barana d'acer amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm. ,barres
verticals diàmetre 20 mm.cada 10cm., de 100 cm. d'alçaria,muntants
cada 150 cm.  de 50x50x2 mm soldades, emprimació i 2 dues capes
de pintura color RAL 5009 o negre incloses,amb ancoratges a mur
amb pletina d'1 cm. i 4 visos amb tacs, col.locada i totalment acabada.

60 60,0060,00

60,00

E0743N m Pretil prefabricat de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS de
GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció mínim H2, índex
de severitat B i amplària de treball W7 segons UNE-EN 1317-2, amb
perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons
plànols, inclosos parts proporcionals de transicions, terminals i anco-
ratges, totalment col·locada

1 1,001,00

1,00

E0759 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador,  tipus
BMSNC2/T o similar, amb 2 tanques sobreposades, inclòs enclava-
ment soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si
s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

1 1,001,00

1,00

E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 1,001,00

1,00

E1197 m Barrera de seguretat mixta de fusta-metall  homologada, nivell de con-
tenció N2, formada per trams de 4 metres amb ànima de ferro galva-
nitzada en calent i recoberta de fusta. Verticals de 160 mm de diàme-
tre i alçada de 700 mm i els horitzontals de 18 mm. de diàmetre, in-
clòs elements de fixació, materials auxiliars, enclavament i soldadu-
res.

1 1,001,00

1,00

E1197A u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat mixta de fusta-metall,
amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora
a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

1 1,001,00

1,00

E1197B u Terminal en forma de cua de peix per a barrera de seguretat mixta de
fusta-metall, secció doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflec-
tora, totalment col·locat.

1 1,001,00

1,00

E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste
tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

1 1,001,00

1,00

E0781A m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancorat-
ges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i trasllat al magat-
zem de la Diputació.

Desmuntatge barrera 1 100,00 100,00100,00

100,00

E0758B m2 Placa d'alumini  superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orienta-
ció, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'u-
nió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Senyalització 1 6,00 6,006,00

6,00

E0756 m2  Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació,
amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió
al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Senyal 1 0,60 0,80 0,480,48

0,48

E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm i de 2 m d'alçada cada 4 m, peça
reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

1 1,001,00

1,00

E0739b m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4 mm.

2 2,002,00

2,00
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AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0751B u Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

3 3,003,00

3,00

E0752B u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2 2,002,00

2,00

E0757 m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada.

3 0,60 0,90 1,621,62

1,62

E0788 m Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalit-
zació horitzontal temporal, amplada 10 cm

1 10,00 10,0010,00

10,00

E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base
de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, in-
clòs cànon d'abocador.

5 5,005,00

5,00

E07361 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi, termolacada en RAL verd-marró a definir per
la Propietat.

1 20,00 20,0020,00

20,00

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

1 712,00 712,00712,00

712,00

 Pàgina 86



AMIDAMENTS

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 14.08 Jardineria i mobiliari urbà

E1103 m3 Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbella-
da, col·locada.

1 1,001,00

1,00

E1188 m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gra-
matge, inclou transport.

1 1,001,00

1,00

E1101 u Banc de fusta pintat i envernissat, de 2 m de llargària, 10 llistons de
2,5x5,2 cm., cargols passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

1 1,001,00

1,00

E1157 u Subministrament i instal·lació de paperera circular de 50-60l de capa-
citat, anclades mecànicament.

1 1,001,00

1,00

E1187 m3 Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de
préstec, sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pen-
dent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos (gruix mitjà tant en
rotonda com en illetes laterals de 15 cm.)

60 60,0060,00

60,00

SUBCAPITOL 14.09 Partides alçades

E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalit-
zació, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 1,001,00

1,00

E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles
de realitzar.

1 1,001,00

1,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 15 Mesures correctores d'impacte ambiental

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots
els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs,
mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.

1 500,00 500,00500,00

500,00

E0327 m2 Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs
càrrega i transport.

1 500,00 500,00500,00

500,00

E1181 u Transplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexca-
vadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans ma-
nuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroex-
cavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb sorra, terra i compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.

12 12,0012,00

12,00

E0217 u Arrencament d'arbre, càrrega i transport de les arrels a planta de com-
postatge i neteja de l'obra, inclòs tapat del forat amb aportació de ter-
ra.

6 6,006,00

6,00

E0221B u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de com-
postatge, i tapat del forat. 

5 5,005,00

5,00

E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i
tapat del forat. 

3 3,003,00

3,00

E0221 u Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de
branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta
de compostatge, i neteja de l'obra

2 2,002,00

2,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 16 Gestió de residus

E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus,
inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per
col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apila-
ment i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona
en un correcte estat.

8 8,008,00

8,00

E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demo-
lició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans ma-
nuals o mecànics.

59 59,00
59,00

59,00

E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu submi-
nistrament.

46 46,00
46,00

46,00

E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
de plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subminis-
trament.

11 11,0011,00

11,00

E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bi-
dó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministra-
ment.

2 2,00
2,00

2,00

E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o
no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

40 40,00
40,00

40,00

E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de me-
talls no especials barrejats, procedents de construcció o demoli-
ció.

3 3,003,00

3,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàs-
tics no especials, procedents de construcció o demolició.

8 8,00
8,00

8,00

E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta
no especials, procedents de construcció o demolició.

6 6,006,00

6,00

E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de re-
sidus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

2 2,00
2,00

2,00
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 17 Seguretat i salut

SYS1701 pa Partida alçada en concepte de l'aplicació del Estudi de Segure-
tat i Salut.

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0108 m3 50,96Morter de ciment elaborat a l'obra

CINQUANTA  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0002 E0201 m3 49,97Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels mate-
rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

QUARANTA-NOU  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0003 E0203 m3 32,36Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

TRENTA-DUES  amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0004 E0204 m3 35,28Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport
dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

TRENTA-CINC  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0005 E0206 m3 28,76Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

VINT-I-VUIT  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0006 E0207 m3 25,09Enderroc d'estructures de maó, inclòs transport a l'abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

VINT-I-CINC  amb NOU CÈNTIMS

0007 E0208 m3 32,33Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'a-
bocador, cànon i condicionament del mateix.
TRENTA-DUES  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0008 E0209 m3 43,66Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

QUARANTA-TRES  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0009 E020AC u 194,83Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 2 fulles i 4 m de llargària
i fins a 2 m d'alçada, inclòs transport a l'abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix.

CENT NORANTA-QUATRE  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0010 E0210 m 6,12Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

SIS  amb DOTZE CÈNTIMS

0011 E0211 m2 4,66Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

QUATRE  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0012 E0212 m2 5,13Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre for-
migó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

CINC  amb TRETZE CÈNTIMS

0013 E0213 m2 6,44Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecà-
nics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials
de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.
SIS  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0014 E0214 m 6,72Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancorat-
ges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a aboca-
dor o magatzem, i cànon.
SIS  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0015 E0215 u 13,95Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de
formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon
d'abocador.
TRETZE  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0016 E0215A u 13,06Desmuntatge de senyal de bailsa cilíndrica H-75, i demolició d'ancoratges
amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció, inclòs cànon d'abocador.

TRETZE  amb SIS CÈNTIMS

0017 E0216 m3 4,64Demolició de planta d'edificació, inclòs transport de runes a l'abocador,
cànon i condicionament del mateix.

QUATRE  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0018 E0217 u 29,15Arrencament d'arbre, càrrega i transport de les arrels a planta de compos-
tatge i neteja de l'obra, inclòs tapat del forat amb aportació de terra.

VINT-I-NOU  amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0019 E0218 m 12,94Desmuntatge de barana de ferro existent i demolició d'ancoratges amb ba-
se de formigó, inclòs transport de les runes a l'abocador o magatzem, i cà-
non.

DOTZE  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0020 E0219 m 6,90Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials
,cànon de l'abocador autoritzat i condicionament del mateix.
.

SIS  amb NORANTA CÈNTIMS

0021 E0220 m 22,28Desmuntatge de pretil de formigó prefabricat tipus PX3/1-15a amb barana
metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cà-
non del mateix.

VINT-I-DUES  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0022 E0221 u 454,24Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de bran-
ques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta de com-
postatge, i neteja de l'obra
QUATRE-CENTES CINQUANTA-QUATRE  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0023 E0221B u 103,99Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retirada
de branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de compostat-
ge, i tapat del forat. 
CENT TRES  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0024 E0221C u 204,94Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada
de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat
del forat. 

DUES-CENTES QUATRE  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0025 E0222 m3 17,91Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  inclòs
càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).
DISSET  amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0026 E0223 m 6,91Demolició de col·lector existent de fins a 60 cm de diàmetre de qualsevol
material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a
abocador, cànon i condicionament del mateix.
SIS  amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0027 E0224 u 66,68Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

SEIXANTA-SIS  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

 Pàgina 3



QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0028 E0224A u 49,36Demolició d'imbornal o arqueta, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

QUARANTA-NOU  amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0029 E0303B m3 6,14Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de ter-
reny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o aboca-
dor controlat, inclòs el seu cànon

SIS  amb CATORZE CÈNTIMS

0030 E0306B m3 18,75Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualse-
vol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat, inclòs el seu cànon

DIVUIT  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0031 E0311 m2 3,46Neteja de material solt en el talús del desmunt, de forma manual consis-
tent en l'esbrossada i eliminació de volums rocosos inestables o en vola-
dís mitjançant l'utilització d'eines manuals, inclosa l'acumulació del mate-
rial al peu del talús, càrrega i transport.

TRES  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0032 E0313 m2 0,53Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càr-
rega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abo-
cador i condicionament del mateix

ZERO  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0033 E0313B m2 2,96Esbrossada del terreny en zones boscoses, càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del
mateix

DUES  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0034 E0313C m2 0,68Esbrossada de vegetació i tala d'arbres de diàmetre inferior a 25
cm en zones boscoses, de cultiu i/o mixtes, inclòs arrancat de so-
ques i arrels, poda, trituració de branques, vinyes, arbusts, arrels,
restes vegetals i runes, aplec de la brossa generada, neteja i ade-
quació de la superfície, càrrega i transport a planta de compostat-
ge o abocador autoritzat, cànon d'abocador i condicionament del
mateix.
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

ZERO  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0035 E0314 m3 3,33Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
TRES  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0036 E0316 m3 4,66Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compac-
tació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de
referència, inclòs el transport.

QUATRE  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0037 E0317 m3 8,11Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modifi-
cat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

VUIT  amb ONZE CÈNTIMS

0038 E0317B m3 4,20Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modifi-
cat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

QUATRE  amb VINT CÈNTIMS

0039 E0318 m3 20,41Rebliment i piconatge de rasa, 98% PM, amb tot-ú artificfial, inclòs
càrrega i transport

VINT  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0040 E0319 m3 24,62Rebliment i piconatge localitzat amb material filtrant, inclòs reperfilat, càr-
rega i transport.

VINT-I-QUATRE  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0041 E0320 m3 22,54Rebliment i piconatge de material granular en extradós d'obres de fàbrica,
inclòs càrrega i transport.

VINT-I-DUES  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0042 E0322 m3 19,49Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

DINOU  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0043 E0323 m3 27,74Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flonjalls, in-
clòs càrrega i transport.

VINT-I-SET  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0044 E0324 m3 27,75Còdol de riu de 75 a 100 mm, escampat amb retroexcavadora, inclòs càr-
rega i transport.

VINT-I-SET  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0045 E0325 m 1,38Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

UNA  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0046 E03251 m 2,31Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a formi-
gonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

DUES  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0047 E0327 m2 3,01Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càr-
rega i transport.

TRES  amb UN CÈNTIMS

0048 E0328 m3 8,78Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compactació se-
gons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de referèn-
cia, inclòs canon d'extracció i transport.

VUIT  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0049 E0329 m 0,73Neteja de vores, inclòs càrrega i transport.

ZERO  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0050 E0331 m3 10,90Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, material préstec, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, inclòs
carrèga i transport.

DEU  amb NORANTA CÈNTIMS
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0051 E0333 m2 2,11Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

DUES  amb ONZE CÈNTIMS

0052 E0334 m 1,75Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formi-
gó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

UNA  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0053 E0335 m3 21,32Pedraplé en fons de caixa amb material 5-70 cm procedent de prés-
tec, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge del material, amb
necesitat d'humectació.

VINT-I-UNA  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0054 E0337 m3 25,95Subministrament i col·locació de graveta, amidat sobre perfil.

VINT-I-CINC  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0055 E034001 u 53,80Cales pera a la localització dels serveis existents.

CINQUANTA-TRES  amb VUITANTA CÈNTIMS

0056 E0342 m3 41,96Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.

QUARANTA-UNA  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0057 E0342B m3 60,80Excavació manual en rases, pous o fonaments en un terreny rocós, inclòs
càrrega i transport.

SEIXANTA  amb VUITANTA CÈNTIMS

0058 E0344 m2 0,60Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mit-
jans mecànics i compactació del 95% PM

ZERO  amb SEIXANTA CÈNTIMS

0059 E040AC u 511,04Desplaçament de porta d'acer de dues fulles de mides 5x2m, inclou
desmuntatge, i posterior muntatge, i materials necessaris. 
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

CINC-CENTES ONZE  amb QUATRE CÈNTIMS

0060 E0410A t 20,64Subbase d'escullera amb pedra calcària de 15 a 50 kg, col·locats amb pa-
la carregadora, inclòs càrrega i transport, mesurada sobre bàscula.

VINT  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0061 E0410B t 21,96Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·locats
amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

VINT-I-UNA  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0062 E0411B t 23,45Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim,
col.locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

VINT-I-TRES  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0063 E0412B t 26,61Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 kg a 1500 kg, com a mà-
xim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

VINT-I-SIS  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0064 E0413 m2 42,64Escullera concertada de amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg., in-
clòs rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment col.locada.

QUARANTA-DUES  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0065 E0414 m2 50,65Emmacat de pedra amb base i rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment
col.locat.

CINQUANTA  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0066 E0415B m2 112,21Mur de paredat de pedra carejat a una cara vista amb un gruix mínim de
40 cm, amb recobriment de formigó tipus HM-20, inclòs tubs dren, total-
ment acabat.

CENT DOTZE  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0067 E0418G m3 321,83Paret estructural de 28 cm. de gruix, de maó ceràmic calat de 28x14x9
cm. per a revestir, col·locat amb morter de ciment, totalment acabat.

TRES-CENTES VINT-I-UNA  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0068 E04202 m 26,85Reixat de 2 m. d'alçària d'acer pintat amb malla d'acer plastificat i pals de
tub de D 48 mm. col·locats cada 3 m. sobre daus de formigó, totalment
acabada.

VINT-I-SIS  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0069 E0421 m2 47,99Muret de 20 cm. de gruix de blocs prefabricats de 40x20x20cm. a dues ca-
res vistes amb relleu, totalment acabat.

QUARANTA-SET  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0070 E0421A m2 64,89Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc massissat de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, amb additiu hidròfug,
M-5, subministrat a granel.
SEIXANTA-QUATRE  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0071 E0421B m2 53,16Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o similar,
a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:4.
CINQUANTA-TRES  amb SETZE CÈNTIMS

0072 E0421C m2 76,26Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o similar,
a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:4., inclusivament la p.p. del massissat i armat i forquilla de fixa-
ció, segons plànols.

SETANTA-SIS  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0073 E0421D m 14,44Remat de coronació amb peça en forma d'U de 20 cm amplada,
col·locada amb morter.

CATORZE  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0074 E0424 m2 52,72Aplacat de pedra rejuntat amb morter de ciment, sobre solera de formigó
HM-20, totalment acabat.

CINQUANTA-DUES  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0075 E0426 m 162,28Tanca metàl.lica amb marcs de tub rectangular 40x30x44 mm; malla elec-
trosoldada de 300x50x5 mm. pals de sosteniment amb tub rectangular de
60x40 mm. a 2,78 m. entre eixos, galvanitzat en calent, alçada nominal
1,00 m. col·locada sobre muret de maó massís fins a 0,45 m. de gruix i
0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

CENT SEIXANTA-DUES  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0076 E0427B m2 7,81Subministrament de malla de triple torsió del tipus 5x7-13, filferro galvanit-
zat Ø2mm, inclosa la seva instal·lació ancorada a la capçalera del talús.
SET  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

0077 E0427E m3 284,53Projecció per via humida de capa de 10 cm de gruix mitjà de gunita
amb una dosificació de ciment de 350 kg/m3, executada a qualse-
vol alçada, inclòs subministrament dels materials i part proporcio-
nal de drenatges.
DUES-CENTES VUITANTA-QUATRE  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0078 E0427G m2 1,92Projecció sobre la superfície de la gunita d'òxids fèrrics, executat a
qualsevol alçada, inclòs subministrament de tots els materials.
UNA  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0079 E0435 m 14,31Tub d'acer galvanitzat de Ø 45 mm que actua com a contrapès de la ma-
lla de triple torsió, inclòs subministrament, col·locació, retirada de l'actual i
unió amb els elements existents.

CATORZE  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0080 E0437 m2 3,00Retirada de malla de tela metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport a
abocador o magatzem.
TRES

0081 E0501 m3 64,71Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

SEIXANTA-QUATRE  amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0082 E0502 m3 68,25Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en
planta, col·locat.

SEIXANTA-VUIT  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0083 E0502BA m3 82,31Formigó en massa tipus HM-20/12 reforçat amb fibres per al recrescut de
cunetes, elaborat en planta, col·locat i perfilat.

VUITANTA-DUES  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0084 E0502C m2 1,94Pont d'unió per a materials cimentosos sobre formigó, amb base de
morter sec preparat a base de ciments especials, resines i àrids se-
leccionats, totalment aplicat sobre la superfície

UNA  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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0085 E0503 m3 70,78Formigó en massa tipus HM-20 en alçats, elaborat en planta, col.locat.

SETANTA  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0086 E0505 m3 71,06Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

SETANTA-UNA  amb SIS CÈNTIMS

0087 E0505B m3 242,78Formigó prefabricat HA-25, inclusivament l'encofrat, armadures i col·loca-
ció, a les tapes, inclusivament la p.p. d'ancoratges

DUES-CENTES QUARANTA-DUES  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0088 E0506 m3 75,56Formigó tipus HA-30 en fonaments, elaborat en planta,col·locat.

SETANTA-CINC  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0089 E0508 m3 76,85Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

SETANTA-SIS  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0090 E0509 m3 83,68Formigó tipus HA-30 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

VUITANTA-TRES  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0091 E0515 m2 24,49Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

VINT-I-QUATRE  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0092 E0516 m2 30,52Encofrat de fusta per a formigó vist, de qualsevol forma col·locat, in-
clou muntatge i desmuntatge i p.p. d'accessoris.

TRENTA  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0093 E0517 kg 1,17Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusiva-
ment l'elaboració i la seva col·locació

UNA  amb DISSET CÈNTIMS
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0094 E0517A m2 3,68Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm de
diàmetre, col·locada.

TRES  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0095 E0517B m2 2,93Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, col·locada.

DUES  amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0096 E0518 kg 2,10Acer en perfils laminats, galvanitzat en calent, amb capa d'imprimació
d'adherència, 2 capes de poliuretà alifàtic,  tipus
IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,col.locat a l'obra amb soldadura.

DUES  amb DEU CÈNTIMS

0097 E0519 m3 11,48Muntatge i desmuntatge de cindri amb apuntalament metàl·lic, totalment
instal·lat, inclosa preparació de la base.
ONZE  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0098 E0520 m2 16,42Encofrat pla perdut enmig de bigues,col.locat.

SETZE  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0099 E0523 u 36,21Suport de neoprè cercolat, col·locat.

TRENTA-SIS  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0100 E0527 m 6,62Junt longitudinal en paviment de formigó segellat amb màstic asfàltic, in-
clòs parte proporcional de barra de lligat.

SIS  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0101 E0532 m2 4,68Impermeabilització tauler pont

QUATRE  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0102 E0533 m2 2,06Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)

DUES  amb SIS CÈNTIMS

0103 E0534 m2 11,53Pintat de mur de formigó exterior amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
ONZE  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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0104 E0535 m2 15,19Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de
8 mm de gruix i feltre de polipropilè, amb resistència a la compres-
sió de 150 kN/m2, fixada mecànicament en paraments verticals, in-
clòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col.locada.

QUINZE  amb DINOU CÈNTIMS

0105 E0539 m 5,11Empotrament d'armadures a l'obra de fàbrica existent, inclosa perforació i
rebliment am resines del forat, totalment acabat.

CINC  amb ONZE CÈNTIMS

0106 E06000 m3 29,97Base granular de sauló, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge del
material,amb necessitat d'humectació.

VINT-I-NOU  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0107 E0602 m3 19,48Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i
piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'humectació.

DINOU  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0108 E0602L m3 26,87Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada amb
mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat
d'humectació.

VINT-I-SIS  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0109 E0609 t 38,84Paviment de M.B. en fred, estesa i compactada. 

TRENTA-VUIT  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0110 E0613 m2 53,69Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm., sobre llit de morter de
ciment de 5 cm. de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compac-
tació del paviment acabat.

CINQUANTA-TRES  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0111 E0620 m3 87,57Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

VUITANTA-SET  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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0112 E0620HF m3 102,46Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-4 MPa de re-
sistència a flexotracció i consistència plàstica, amb reg de cura amb pro-
ducte filmogen amb una dotació de 0.25 Kg/m2, escampat amb mini-car-
regadora, estesa i vibratge manual, estriat longitudinal i junts tallat en
fresc.

CENT DUES  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0113 E0621 m 21,24Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ci-
ment.

VINT-I-UNA  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0114 E06212 m 20,22Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

VINT  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0115 E0623 m2 23,34Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

VINT-I-TRES  amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0116 E0624 m2 24,48Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre sole-
ra de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

VINT-I-QUATRE  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0117 E0625 m 19,21Arrencada i reposició de vorada existent amb base de formigó HM-20 in-
closa i rejuntada amb morter de ciment, col·locat.

DINOU  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0118 E0626 m 17,17Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm. amb la superfície estriada,
per illetes, col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20, rejuntada amb morter de ciment.
DISSET  amb DISSET CÈNTIMS

0119 E0626B m 16,42Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm., per illetes, col·locada, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de
ciment.
SETZE  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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0120 E0626C m 16,29Vorada remuntable de formigó de 20x15X8 cm., col·locada, inclosa l'exca-
vació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

SETZE  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0121 E0628 m 17,49Peça prefabricada de formigó tipus `caz', de 30 cm d'amplada i 12 cm d'al-
çada, col·locat, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejun-
tat amb morter de ciment.

DISSET  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0122 E0629 m 13,38Rigola blanca de 20x20x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20 inclòs, totalment col·locada

TRETZE  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0123 E06292 m 16,43Rigola blanca de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20 inclòs, totalment col·locada

SETZE  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0124 E06292G m 16,45Rigola gris de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20 inclòs, totalment col·locada

SETZE  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0125 E06293 m 18,43Rigola de pedra artificial de color "mediterrani" de 30x20x10 cm, adossa-
da a la vorera, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20 i beu-
rada, totalment col·locada
DIVUIT  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0126 E0631 m2 42,37Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm color gris., sobre llit
de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó de 15
cm. de gruix.

QUARANTA-DUES  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0127 E0631V m2 44,96Paviment de llambordins monocolor de formigó de 20x10x8 cm., sobre llit
de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó de 15
cm. de gruix.

QUARANTA-QUATRE  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0128 E0638R m 25,99 Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles amb
vorada tipus T-3 sobre base de formigó i excavació, ambdues incloses,
segons plànols,  totalment acabat.
VINT-I-CINC  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0129 E0642 m2 26,16Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre sole-
ra de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

VINT-I-SIS  amb SETZE CÈNTIMS

0130 E0643 m2 28,74Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo amb
superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclo-
sa  i rejuntat amb morter de ciment.

VINT-I-VUIT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0131 E0666D m2 3,45Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularit-
zació i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.

TRES  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0132 E0666F m2 4,80Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularit-
zació i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.

QUATRE  amb VUITANTA CÈNTIMS

0133 E0667 m 23,76Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de
ciment.
VINT-I-TRES  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0134 E0667B m 22,53Vorada remuntable de formigó de 22x20/12 cm. (tipus C-7), col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter
de ciment.
VINT-I-DUES  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0135 E06690 ml 59,60Vorada de peces de pedra natural tipus Cenia de 15x15 cm. Abui-
xardada a dos cares i llargària lliure, col·locada, inclosa l'excavació i
base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

CINQUANTA-NOU  amb SEIXANTA CÈNTIMS

0136 E0671 m2 40,53Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'exis-
tent,  col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ci-
ment 

QUARANTA  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0137 E0673 m2 31,46Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de
perill, prefabricada de formigó 30x30 cm. amb botons de 2,5 cm. de
diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus
centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat so-
bre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.
TRENTA-UNA  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0138 E0674 m2 30,90Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó
de 20x20 cm. amb  4 línies de 2,5 cm. d'ample i  0,5 cm. de ressalt , de
color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formi-
gó (inclosa), totalment acabat.
TRENTA  amb NORANTA CÈNTIMS

0139 E0675G m2 40,69Paviment de panot de 20x17x7 cm, color "mediterrani", col·locat sobre so-
lera de formigó HM-20, reblert de junts amb sorrar fina o morter.
QUARANTA  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0140 E0681 m 54,59Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de
570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i
la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, se-
gons plànols, col·locat
CINQUANTA-QUATRE  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0141 E0682 u 57,58Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants,
sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació,
ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·lo-
cat
CINQUANTA-SET  amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0142 E0682P u 36,43Peça de cantonada de 6000x400x200 mm, per gual de vianants, sobre
una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, amb-
dues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat
TRENTA-SIS  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0143 E0701 m 118,27Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers inferior i
superior de 60x30 mm.,muntants cada 100 cm. i brendoles de 40x20 mm.
cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes de pintura color
RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures, col·locada i totalment
acabada.
CENT DIVUIT  amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0144 E0701C m 19,47Sistema de protecció de motociclistes tipus BMSNA4/120 g
(SPM-ES4TUB) en barreres de seguretat flexibles, incloen part proporci-
nal de braç de subjecció cada 2 m, suports i material auxiliar.

DINOU  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0145 E0701M m 99,94Barana d'acer amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm. ,barres verti-
cals diàmetre 20 mm.cada 10cm., de 100 cm. d'alçaria,muntants cada
150 cm.  de 50x50x2 mm soldades, emprimació i 2 dues capes de pintura
color RAL 5009 o negre incloses,amb ancoratges a mur amb pletina d'1
cm. i 4 visos amb tacs, col.locada i totalment acabada.
NORANTA-NOU  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0146 E07033 m 62,54 Barrera de seguretat metàl·lica doble tipus BMDNA2/T o similar, inclòs
enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m,  peça reflectora a dues cares, amb separador, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada, segons plànols.

SEIXANTA-DUES  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0147 E0703B m 13,20Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubu-
lar de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

TRETZE  amb VINT CÈNTIMS

0148 E0704 m 0,13Premarcatge de marca viària longitudinal

ZERO  amb TRETZE CÈNTIMS

0149 E0705 m 0,40Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i mi-
croesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

ZERO  amb QUARANTA CÈNTIMS

0150 E0706 m 0,55Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i mi-
croesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

ZERO  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0151 E0707 m 0,95Marca viària longitudinal de 30 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i mi-
croesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

ZERO  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0152 E0708 m2 11,33Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acríli-
ca i microesferes de vidre, totalment acabada.

ONZE  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0153 E0708BI m2 5,74Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa o
de formigò, totalment acabada.
CINC  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0154 E0709 u 93,72Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
NORANTA-TRES  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0155 E0710 u 242,77Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
DUES-CENTES QUARANTA-DUES  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0156 E0711 u 87,73Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit,
nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
VUITANTA-SET  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0157 E0712 u 169,96Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
CENT SEIXANTA-NOU  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0158 E0713 u 105,17Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
CENT CINC  amb DISSET CÈNTIMS

0159 E0714 u 195,35Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

CENT NORANTA-CINC  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0160 E0715 u 76,53Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
SETANTA-SIS  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0161 E0716 u 215,69Placa reflectora quadrada de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

DUES-CENTES QUINZE  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0162 E0717 u 155,29Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
CENT CINQUANTA-CINC  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0163 E0718 u 214,84Placa reflectora rectangular de 135x90 cm.,per a senyals de trànsit, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

DUES-CENTES CATORZE  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0164 E0719 u 69,94Placa reflectora rectangular de 85x17 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

SEIXANTA-NOU  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0165 E0720 u 63,17 Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.
SEIXANTA-TRES  amb DISSET CÈNTIMS

0166 E0724 m2 297,97Cartell reflector d'acer galvanitzat en planxa o lamel·les perfilades per a
senyals d'informació i d'orientació, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargo-
leria.
DUES-CENTES NORANTA-SET  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0167 E0725 m 15,39Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

QUINZE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0168 E0729 u 26,29Fonamentació de senyals, totalment acabada.

VINT-I-SIS  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0169 E0730 u 117,94Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

CENT DISSET  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0170 E0731 u 13,24Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació.

TRETZE  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0171 E0731B u 28,39Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamentació.

VINT-I-VUIT  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0172 E0731C u 43,53Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent , inclosa fonamentació.

QUARANTA-TRES  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0173 E0731E u 199,14Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubicació, in-
cloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent, l'excavació
i construcció de la nova base de formigó, la reposició de panot i tots els
treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.
CENT NORANTA-NOU  amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0174 E0732 m 1,43Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i micro-
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

UNA  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0175 E0733 m2 228,53Senyal reflectora complementària d'orientació o situació, nivell 2 HIP, in-
clòs ancoratges i cargoleria.
DUES-CENTES VINT-I-VUIT  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0176 E0735 ut 17,26Increment per dificultat en terreny que no reuneix les característiques per
enclavament tipus (terreny amb roca, excessivament tou o per estructura
de qualsevol tipus), per la fonamentació de qualsevol barrera de segure-
tat metàl·lica, incloses peces especials per aquests casos, totalment
col·locada.

DISSET  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0177 E0736 m 32,44Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol ra-
di.

TRENTA-DUES  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0178 E07361 m 38,56Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol ra-
di, termolacada en RAL verd-marró a definir per la Propietat.
TRENTA-VUIT  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0179 E07362 m 34,20Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm i de 2 m d'alçada cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o cor-
ba de qualsevol radi.

TRENTA-QUATRE  amb VINT CÈNTIMS

0180 E07363 m 47,56Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA2/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm cada 2 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol ra-
di, termolacada en RAL verd-marró a definir per la Propietat.

QUARANTA-SET  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0181 E0736B u 331,70Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de re-
forç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a
dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

TRES-CENTES TRENTA-UNA  amb SETANTA CÈNTIMS

0182 E0736B1V u 365,09Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.
TRES-CENTES SEIXANTA-CINC  amb NOU CÈNTIMS

0183 E0736C u 484,84Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, gal-
vanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2
m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, total-
ment col·locat.

QUATRE-CENTES VUITANTA-QUATRE  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0184 E0736C1V u 435,02Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.
QUATRE-CENTES TRENTA-CINC  amb DOS CÈNTIMS

0185 E0736D u 150,28Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en cor-
ba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona,
pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, in-
clòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

CENT CINQUANTA  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0186 E0736DV u 150,28Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres termolacat en RAL
verd-marró a definir per la Propietat, col·locat en corba a 90º o radi simi-
lar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall fi-
nal, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

CENT CINQUANTA  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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0187 E0736E u 28,27Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció do-
ble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

VINT-I-VUIT  amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0188 E0736E_V u 28,27Terminal en forma de cua de peix, termolacat en RAL verd-marró a definir
per la Propietat, per a barrera de seguretat secció doble ona, inclòs ele-
ments de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

VINT-I-VUIT  amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0189 E0736F u 184,44Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de re-
forç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a
dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

CENT VUITANTA-QUATRE  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0190 E0736FV u 184,44Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

CENT VUITANTA-QUATRE  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0191 E0737 m 33,92Pintura d'ampit o barana metàl·lica de pont o obres de pas amb un mínim
d'una capa d'emprimació anticorrosiva i dues capes de color RAL a deter-
minar, amb túnel de polimeritzat inclòs després de l'aplicació de cada ca-
pa.
TRENTA-TRES  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0192 E0738 m 20,12Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·lo-
cat.

VINT  amb DOTZE CÈNTIMS

0193 E0738B m 27,79Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB,
col·locat.

VINT-I-SET  amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0194 E0739 m 24,70Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.
VINT-I-QUATRE  amb SETANTA CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0195 E0739b m 25,89Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4 mm.
VINT-I-CINC  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0196 E0743N m 132,39Pretil prefabricat de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS de GLS
Prefabricados o equivalent, nivell de contenció mínim H2, índex de severi-
tat B i amplària de treball W7 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una
cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, inclosos
parts proporcionals de transicions, terminals i ancoratges, totalment col·lo-
cada
CENT TRENTA-DUES  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0197 E0744 u 104,04Base d'acer galvanitzat per a suport de 76 mm.

CENT QUATRE  amb QUATRE CÈNTIMS

0198 E0744A u 111,89Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

CENT ONZE  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0199 E0744B u 133,86Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

CENT TRENTA-TRES  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0200 E0744C u 163,66Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

CENT SEIXANTA-TRES  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0201 E0745 m 34,86Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC,
col·locat.
TRENTA-QUATRE  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0202 E0746 m 39,99Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD,
col·locat.

TRENTA-NOU  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0203 E0746A m 60,02Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF,
col·locat.
SEIXANTA  amb DOS CÈNTIMS

0204 E0746B m 97,94Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF,
col·locat.
NORANTA-SET  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0205 E0746C m 140,61Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MG,
col·locat.

CENT QUARANTA  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0206 E0747 u 12,89Abraçadora per a pal de 90 mm. col·locada.

DOTZE  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0207 E0747B u 16,88Abraçadora per a pal de 114 mm. col·locada.

SETZE  amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0208 E0747C u 20,53Abraçadora per a pal de 140 mm. col·locada.

VINT  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0209 E0750 m2 311,66 Fletxa o cartell d'alumini, nivell 2 HIP, amb guies d'alumini per a senyals
d'informació i d'orientació, col·locada.
TRES-CENTES ONZE  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0210 E0751 u 83,87Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

VUITANTA-TRES  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0211 E0751B u 167,93Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.
CENT SEIXANTA-SET  amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0212 E0752 u 70,37Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
SETANTA  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0213 E0752B u 111,19Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

CENT ONZE  amb DINOU CÈNTIMS

0214 E0753 u 87,17Placa octogonal d'alumini  per a senyals de trànsit de 60 cm, de doble
apotema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria

VUITANTA-SET  amb DISSET CÈNTIMS

0215 E0754 u 85,90Placa quadrada d'alumini  per a senyals de trànsit de  L=60 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

VUITANTA-CINC  amb NORANTA CÈNTIMS

0216 E0755 m2 283,46Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'o-
rientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçado-
res d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.
DUES-CENTES VUITANTA-TRES  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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0217 E0756 m2 264,19 Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació,
amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al su-
port i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

DUES-CENTES SEIXANTA-QUATRE  amb DINOU CÈNTIMS

0218 E0757 m2 220,30Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de tràn-
sit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçado-
res d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

DUES-CENTES VINT  amb TRENTA CÈNTIMS

0219 E0757DG m2 281,32Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de tràn-
sit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçado-
res d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.
DUES-CENTES VUITANTA-UNA  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0220 E0758B m2 166,77Placa d'alumini  superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orientació,
amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al su-
port i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

CENT SEIXANTA-SIS  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0221 E0759 m 61,14Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador,  tipus BMSNC2/T
o similar, amb 2 tanques sobreposades, inclòs enclavament soldadures i
material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, peça reflec-
tora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, totalment col·locada en
recta o corba de qualsevol radi.

SEIXANTA-UNA  amb CATORZE CÈNTIMS

0222 E0780 u 37,67Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en po-
lietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a baixa
i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de retrorreflectàn-
cia de 100 mm d'amplada, totalment col·locada

TRENTA-SET  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0223 E0781A m 6,22Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i trasllat al magatzem de la
Diputació.
SIS  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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0224 E0781C u 49,43Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla re-
flectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris tipus
forja, segons plànols, totalment col·locada.

QUARANTA-NOU  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0225 E0783A u 30,88Delimitador per carril bici prefabricat de cautxú de 550x150x8 mm. de me-
sura total, i peces terminals, col·locat, inclòs material de fixació al pavi-
ment, segons plànols.

TRENTA  amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0226 E0784 u 60,03Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum
blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.

SEIXANTA  amb TRES CÈNTIMS

0227 E0787 m2 25,56Eliminació de les marques viàries amb qualssevol dels següents procedi-
ments: aigua a perssió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització
de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.

VINT-I-CINC  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0228 E0788 m 2,35Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització
horitzontal temporal, amplada 10 cm
DUES  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0229 E0809 m 84,68Tub de formigó de 1000 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment ,
col·locat.

VUITANTA-QUATRE  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0230 E0810 m 109,77Tub de formigó de 1200 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment ,
col·locat.

CENT NOU  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0231 E08121 m 121,59Tub cilíndric armat de 1000 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de longi-
tud i 120 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb junta arpó de
24x30 mm i unió elàstica amb junta de goma, col·locat a fons de rasa.
CENT VINT-I-UNA  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0232 E08121A m 776,76Tub cilíndric armat de 1800 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de longi-
tud i 200 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb junta arpó de
30x38 mm, col·locat a fons de rasa.
SET-CENTES SETANTA-SIS  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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0233 E08121E m 140,05Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre amb junta elàstica, total-
ment col·locat.

CENT QUARANTA  amb CINC CÈNTIMS

0234 E0820 u 245,29Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

DUES-CENTES QUARANTA-CINC  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0235 E08201 u 189,04Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe D-400
per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

CENT VUITANTA-NOU  amb QUATRE CÈNTIMS

0236 E0820BU u 255,70Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm. clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acaba-
da.

DUES-CENTES CINQUANTA-CINC  amb SETANTA CÈNTIMS

0237 E0820BU1 u 198,35Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm, classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

CENT NORANTA-VUIT  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0238 E0821 u 58,79Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de pericó,
pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'aca-
bat, totalment acabat.
CINQUANTA-VUIT  amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0239 E0821P u 142,64Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

CENT QUARANTA-DUES  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0240 E0822 m 50,83Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció en
forma d'U, de 60x35 cm interiors mínim.

CINQUANTA  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0241 E0822B m 36,62Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció en
forma d'U, de 40x18 cm interiors mínim.

TRENTA-SIS  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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0242 E0824B u 72,82Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per embornal.

SETANTA-DUES  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0243 E08251 u 148,51Subministrament i col·locació de tapa i marc circular de fosa dúctil, de
classe D 400 (400 KN), Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm, estanca
i amb junta insonoritzant, segons especificacions tècniques.

CENT QUARANTA-VUIT  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0244 E08252 u 172,67Subministrament i col·locació de tapa circular Ø650 mm. exterior i marc
quadrat  de 850x850 mm, de fosa dúctil , classe D 400 (400 KN), estan-
ca i amb junta insonoritzant, segons especificacions tècniques.

CENT SETANTA-DUES  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0245 E08255 u 120,35Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 750x495x70 mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per embornal.

CENT VINT  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0246 E08255B u 144,78Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 973x490x70 mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per embornal.

CENT QUARANTA-QUATRE  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0247 E0827B u 231,04Embocadura armada prefabricada diàmetre 600, inclou tots els tre-
balls d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·lo-
cada i en servei.

DUES-CENTES TRENTA-UNA  amb QUATRE CÈNTIMS

0248 E0835 u 59,82Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegueram,
 amb tub de connexió de PP corrugat doble capa,  de  diàm. 200 mm reco-
bert  de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen els treballs i
materials necessaris  per  a  la  perforació  del  col·lector  existent, conne-
xió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i conexions al tub actual de la
vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics municipals, deixant la parti-
da completament acabada. 
CINQUANTA-NOU  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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0249 E0835B u 77,41Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.

SETANTA-SET  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0250 E0836 u 160,13Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general
CENT SEIXANTA  amb TRETZE CÈNTIMS

0251 E0836A u 202,25Connexió d'embornal a col·lector general amb tub de pp corrugat
de D.250mm, inclou perforació i junta de conexió, accessoris, exca-
vació i replé de rasa, retirada de terres sobrants a l'abocador, pro-
tecció de tub, totalment acabat.

DUES-CENTES DUES  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0252 E0836B u 176,82Connexió de baixant a cuneta, inclosa l'arqueta arqueta, totalment acaba-
da.

CENT SETANTA-SIS  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0253 E0837B u 436,26Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs
tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc Ø800, amb
bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer re-
vestits de polipropilè.

QUATRE-CENTES TRENTA-SIS  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0254 E0837C u 268,27Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.
DUES-CENTES SEIXANTA-VUIT  amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0255 E0839 m2 66,37Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat, de
30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons plà-
nols.

SEIXANTA-SIS  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0256 E0843A u 209,78Embocadura armada prefabricada diàmetre 500, inclou tots els treballs
d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·locada i en
servei.

DUES-CENTES NOU  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0257 E0843C u 427,08Embocadura armada prefabricada diàmetre 800, inclou tots els treballs
d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·locada i en
servei.
QUATRE-CENTES VINT-I-SET  amb VUIT CÈNTIMS
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0258 E0843CA u 602,68Embocadura armada prefabricada fins a diàmetre 1200 mm, inclou tots
els treballs d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·lo-
cada i en servei.

SIS-CENTES DUES  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0259 E0844 m2 13,53Protecció de talús amb formigó.

TRETZE  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0260 E0858C u 185,81Arqueta  prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis,  inclòs ba-
se de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fundició, totalment acaba-
da.

CENT VUITANTA-CINC  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

0261 E0858D u 211,05Arqueta  d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó
HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de formigó de
40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons plànols.

DUES-CENTES ONZE  amb CINC CÈNTIMS

0262 E0867 m 11,58Tub porós  PVC de 200 mm de diàmetre, amb junt d'estanqueïtat, col·lo-
cat en rasa de trasdós de mur per drenatge.

ONZE  amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0263 E0870 u 1.351,99Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb ta-
pa tipus tràmex forat de 3 cm, 3 reixes i bastiment segons plànols, de for-
migó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat,  to-
talment acabada.

MIL TRES-CENTES CINQUANTA-UNA  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0264 E0870C u 1.052,40Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb ta-
pa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols, de for-
migó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat,  to-
talment acabada.

MIL CINQUANTA-DUES  amb QUARANTA CÈNTIMS

0265 E0872 m 15,13Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

QUINZE  amb TRETZE CÈNTIMS
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0266 E0873 m 16,39Tub de PP corrugat doble capa de 250 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

SETZE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0267 E0874 m 21,33Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

VINT-I-UNA  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0268 E0875 m 24,41Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i
SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

VINT-I-QUATRE  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0269 E0876 m 32,03Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

TRENTA-DUES  amb TRES CÈNTIMS

0270 E0877 m 44,95Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

QUARANTA-QUATRE  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0271 E0878 m 72,45Tub de PP corrugat doble capa de 800 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

SETANTA-DUES  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0272 E0879 m 116,94Tub de PP corrugat doble capa de 1000 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

CENT SETZE  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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0273 E0879A m 147,95Tub de PP corrugat doble capa de 1200 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

CENT QUARANTA-SET  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0274 E0880 m3 117,29Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional d'en-
cofrat, totalment col·locat.
CENT DISSET  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0275 E0891 u 160,25Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

CENT SEIXANTA  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0276 E0892 u 109,65Anulació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, total-
ment acabat.

CENT NOU  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0277 E0892A u 109,65Anulació d'arqueta o embornal existent, inclosa la connexió amb el con-
ducte o col·lector, totalment acabat.

CENT NOU  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0278 E0895 u 996,40Inspecció interior del col·lector de clavegueram i/o pluvials amb filmació
en circuit tancat de televisió.
NOU-CENTES NORANTA-SIS  amb QUARANTA CÈNTIMS

0279 E09101 m 1,97Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.

UNA  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0280 E09102 m 2,50Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.

DUES  amb CINQUANTA CÈNTIMS

0281 E09170 u 175,40Subministrament i instal·lació de vàlvula comporta manual DN100 mm. i
10 bar de PN.

CENT SETANTA-CINC  amb QUARANTA CÈNTIMS
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0282 E09176 u 30,69Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN25 mm, i 10 bar de
PN.

TRENTA  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0283 E09177 u 40,89Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar de
PN.

QUARANTA  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0284 E09189 u 19,53Connexió de servei d'aigua, inclòs excavació, tub de PE de Ø110 mm. de
diàmetre, rebliment amb sorra de riu i formigó de protecció HM-20.

DINOU  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0285 E09501 m 2,14Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.
DUES  amb CATORZE CÈNTIMS

0286 E09507 m 10,22Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.
DEU  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0287 E10100 m 3,25Tub de PVC corrugat de 110 mm. de diàmetre nominal, enterrat
amb grau de resistència al xoc 7, col.locat. 

TRES  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0288 E101001 m 4,03Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450
N, muntat com a canalització soterrada 

QUATRE  amb TRES CÈNTIMS

0289 E101002 m 6,43Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da 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 

SIS  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

 Pàgina 34



QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0290 E10100A m 1,25Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

UNA  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0291 E10100B m 2,71Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada 

DUES  amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0292 E10103 m 7,61Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

SET  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0293 E10104 m 5,67Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV,
col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

CINC  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0294 E10108 m 3,66Conductor de coure tetrapolar 4x2,5 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

TRES  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0295 E10113 m 9,31Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kv, col·locat en línia d'enllumenat vista engrapada a la façana, inclòs esca-
les o bastides necessàries per a la instal·lació.

NOU  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0296 E10121 m 3,80Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i
sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector
dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.

TRES  amb VUITANTA CÈNTIMS

0297 E10121B m 3,02Conductor de coure nu de 16 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i
sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector
dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.

TRES  amb DOS CÈNTIMS

0298 E10122 u 19,95Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia
amb soldadura aluminotèrmica.
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DINOU  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0299 E10128 u 39,22Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, in-
clòs excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment
acabada.

TRENTA-NOU  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0300 E10129 u 72,74Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs ex-
cavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment acaba-
da.

SETANTA-DUES  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0301 E10131 m 1,12Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.
UNA  amb DOTZE CÈNTIMS

0302 E10132 u 5.068,75Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector, mun-
tat segons el contingut de l'esquema del plànol corresponent, de fins a 6
sortides, equipat amb estabilitzador-reductor de flux, doble nivell i progra-
mació per rellotge astronòmic, interruptors magnetotèrmics i diferencials,
totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou base de formigó d'ancorat-
ge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pintat tipus ARI, grau de protec-
ció IP-55, IK-10, tot inclòs.
CINC MIL SEIXANTA-VUIT  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0303 E10133 m 4,27Subministrament i col·locació de placa PEAD.
QUATRE  amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0304 E10137 u 228,09Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament CS 400 A amb
sortida a CGP i línia de distribució per la part inferior,  grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment
DUES-CENTES VINT-I-VUIT  amb NOU CÈNTIMS

0305 E10139 pa 500,00Partida alçada a justificar per la memòria tècnica de disseny i legalització
d'enllumenat públic visada.
CINC-CENTES

0306 E10141 u 383,02Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament indi-
vidual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes mo-
dulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mi-
des totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fu-
sibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'in-
tensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferen-
cial, col·locat superficialment.
TRES-CENTES VUITANTA-TRES  amb DOS CÈNTIMS
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0307 E10142 u 910,03Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament tri-
fàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre
55 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de fins a 400 A regula-
ble entre 80 i 400 A i poder de tall de 10 a 20 kA, inclou protecció diferen-
cial amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat
en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat ados-
sat al conjunt de protecció i mesura, totalment col·locat, muntat i provat.
NOU-CENTES DEU  amb TRES CÈNTIMS

0308 E10143 u 201,72Subministrament i instal·lació de caixa de distribució per urbanitzacions
CDU 400 de doble aïllament i autoextingible,  grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment i amb estesa subterrània.
DUES-CENTES UNA  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0309 E10145 u 565,54Subministrament i instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU), LSBT,
col·locat i muntat.
CINC-CENTES SEIXANTA-CINC  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0310 E10148 u 274,05Subministrament i col·locació de postecillo segons especificacions de
companyia, inclou tots els treballs necesaris per deixar la partida comple-
tament acabada.
DUES-CENTES SETANTA-QUATRE  amb CINC CÈNTIMS

0311 E10149 pa 500,00Partida alçada a justificar per l'adequació de les línies, llumeneres i qua-
dres existents.
CINC-CENTES

0312 E10204 u 166,96Desplaçament i col·locació de pal de menys de 8 m d'alçada a menys de
100 m de distància, totalment instal·lat.

CENT SEIXANTA-SIS  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0313 E10204B u 543,13Desmuntatge, apilament  i muntatge de fanal, inclou la demolició de la ba-
se de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la nova base
de formigó, inclosos els perns; el desplaçament del punt de connexionat
(tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat, etc), la reposició de
panot i tots i tots els treballs i materials necessaris.

CINC-CENTES QUARANTA-TRES  amb TRETZE CÈNTIMS

0314 E10207 u 256,98Desplaçament i col·locació de llumenera de més de 8 m d'alçada a
menys de 100 m de distància, totalment instal·lada i connexionada.

DUES-CENTES CINQUANTA-SIS  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0315 E10215 u 82,66Retirada de llumenera i trasllat al magatzem de l'Ajuntament.
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VUITANTA-DUES  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0316 E10216 u 61,72Retirada de pal elèctric o telefònic i trasllat al magatzem de l'Ajuntament.

SEIXANTA-UNA  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0317 E10225 m 0,72Arrencada de tubs de qualsevol diàmetre, cablejat i accessoris d'instal·la-
ció elèctrica superficial o soterrada, inclòs part proporcional d'accessoris i
arquetes, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
abocador, cànon i condicionament del mateix.
ZERO  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0318 E1101 u 291,78Banc de fusta pintat i envernissat, de 2 m de llargària, 10 llistons de
2,5x5,2 cm., cargols passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, an-
corat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

DUES-CENTES NORANTA-UNA  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0319 E1103 m3 17,39Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbellada,
col·locada.

DISSET  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0320 E1104 u 183,01Escocell de 106x106 cm. de llum i 25 cm. de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 113x20x7 cm. d'un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment i base de formigó HM-20, inclosa i la seva excavació i
paviment drenant epoxi amb repelent de gossos i capa de 10 cm. de
tot-u, col·locat.
CENT VUITANTA-TRES  amb UN CÈNTIMS

0321 E1104B u 105,60Escocell de 106x106 cm. de llum i 15 cm. de fondària, amb llambordins
160x160x80 mm permeables, color gris, amb una capa de rejuntament de
sorra de diàmetre inferior a 2 mm, sobre 3 cm de llit de sorra i base de 5
cm de gruix de grava compactada, i vorada tipus tauló de 7x20 cm de for-
migó, rejuntades amb morter de ciment i base de formigó HM-20, i inclosa
la seva excavació, col·locat, segons plànols.

CENT CINC  amb SEIXANTA CÈNTIMS

0322 E1107 m 15,82Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus tauló, col·locat, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.

QUINZE  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0323 E1108 m 15,94Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus jardí, col·locat, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.
QUINZE  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0324 E1109 m 17,07Vorada de peces de formigó de 15x30 cm. tipus J-1, col·locat, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.
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DISSET  amb SET CÈNTIMS

0325 E11101 m 32,39Canalització en calçada i capa de trànsit d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàme-
tre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en sub-
grups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de detec-
ció, cinta de senyalització i morter M-300 de color a determinar per la
D.O., mitjançant microrasa de 10 cm d'amplària i de fins a 30 cm de pro-
funditat en qualsevol tipus de paviment i de ferm, inclòs aspirat, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
desplaçaments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels equips
d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra, ma-
quinària, materials i senyalització provisional d'obra.

TRENTA-DUES  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0326 E11102 m 25,72Canalització en calçada i capa base d'infraestructura de comunicacions
soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de detecció, cinta de
senyalització i morter M-300, mitjançant microrasa de 10 cm d'amplària i
de fins a 30 cm de profunditat en qualsevol tipus de paviment, ferm i ter-
reny, inclòs aspirat, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, desplaçaments, despeses de maquinària,
trasllats parcials dels equips d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els ele-
ments auxiliars, mà d'obra, maquinària, materials i senyalització provisio-
nal d'obra.

VINT-I-CINC  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0327 E11103 m 19,44Canalització sota cuneta, en la base granular, d'infraestructura de comuni-
cacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en sub-
grups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització,
col·locats en base de 3 a fons de rasa, inclòs l'excavació del dau, càrrega
i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

DINOU  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0328 E11104 m 17,95Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada for-
mada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i de 2
mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3 amb vaina
plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·locats en base de
3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i transport a l'interior d'o-
bra o abocador, cànon i condicionament del mateix.

DISSET  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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0329 E11105 m 34,66Creuament en calçada de canalització d'infraestructura de comunicacions
soterrada formada per 9 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·locats
en base de 3 a fons de rasa, rebliment amb formigó HNE-15, inclòs talls,
demolició del paviment existent, excavació, càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador, cànon i condicionament del mateix. 

TRENTA-QUATRE  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0330 E11106 u 663,07Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets
de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat
sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de parets, conne-
xions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels ex-
trems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim
de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tanca-
ment de seguretat i distinitiu de la corporació, totalment acabada.

SIS-CENTES SEIXANTA-TRES  amb SET CÈNTIMS

0331 E11107 u 1.103,36Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets
de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat
sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de parets, conne-
xions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels ex-
trems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim
de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tanca-
ment de seguretat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

MIL CENT TRES  amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0332 E111304 u 952,89Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 8m/4mm/90mm, in-
closos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles SERTSEM CF-105 i ca-
ble 3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en caixa a l'interior, hissada, aplo-
mada i fixada sobre dau de formigó. 
NOU-CENTES CINQUANTA-DUES  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0333 E111322 u 323,19Columna model NICKOLSON, d'acer galvanitzat apte per resistir am-
bients marins corrosius, amb una alçada total de 3950 mm, inclou la base
i el fust, conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure 2x2,5 mm2
per al doble nivell,  perns i altres elements auxiliars, instal·lada i connexio-
nada en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formi-
gó.
TRES-CENTES VINT-I-TRES  amb DINOU CÈNTIMS

0334 E111346 u 2.309,69Subministrament i col.locació de punt de llum solar 12 lux, inclou
columna de 6m de alçada, llumenera ATP Enur Micro LED 40 òptica
A4 3000 o similar, panell solar 300 Wp 24v, 2 bateries amb autono-
mia fins a 5 dies sense radiació. Posta a terra ambpica, totalment
acabat i en servei.

DUES MIL TRES-CENTES NOU  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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0335 E111561 u 579,85Projector model TNG-400/AS, armadura de fosa d'alumini, amb equip in-
corporat de doble nivell (2N) per làmpara V.m.h. de 250 W -EF-, muntat
en placa extraïble prevista de regletes de connexió.
CINC-CENTES SETANTA-NOU  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0336 E111566E u 524,73Llumenera model VMAX 70 W LED de Carandini o similar
L073.V2.F4L2.SE2.C9 làmpades i caixa de fusibles inclòs.
CINC-CENTES VINT-I-QUATRE  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0337 E111566J u 659,35Subministre i muntatge de llumenera model Century de Carandini o
similar de fundició d'alumini EN AC-44300, amb vidre templat de 5
mm. IP66, IK10 i AC220-240. Vidre pla (CC). 1800lm 17w 2200K (24
LEDs a 200mA). Distribució òptica ALM1. Fixació vertical o lateral.
Clase elèctrica I. Driver regulable per Sensor Ready. Amb protector
de sobretensions. Base Zhaga superior amb tapa IP66. Fotocèl·lula.
Color negre Ral 7015 Texturat.

SIS-CENTES CINQUANTA-NOU  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0338 E111571 u 656,17Llumenera LIBRA o equivalent. Graus de protecció IP66. Grau IK10 pel di-
fussor i la carcassa. Aïllament Classe II. Equipada amb  LED 3000K de
55W òptica A7.
SIS-CENTES CINQUANTA-SIS  amb DISSET CÈNTIMS

0339 E1143 m2 0,89Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i
regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques es-
pecificades al plec de condicions.

ZERO  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0340 E1157 u 113,77Subministrament i instal·lació de paperera circular de 50-60l de capacitat,
anclades mecànicament.
CENT TRETZE  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0341 E1159 m 105,98Construcció i reconstrucció de murs de pedra seca, fins una alçada màxi-
ma de 60 cm, segons s'especifica a la cartografia.

CENT CINC  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0342 E1160 m 145,19Tanca mixta de ferro-fusta fabricada per mòduls travessers de ferro galva-
nitzat amb pilars de fusta cada 2 m amb un tap metàl.lic galvanitzat a la
testa i llistons de fusta rectangulars col·locats verticalment de pi flandes
tractat a l’autoclau nivell IV amb la impregnació realitzada per mitjà del sis-
tema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i ar-
sèni, d' 1 m d'alçària, inclòs el subministrament i transport a l'obra, com-
pletament muntada i instal·lada.

CENT QUARANTA-CINC  amb DINOU CÈNTIMS

0343 E1181 u 268,31Transplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavado-
ra i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, exca-
vació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plan-
tació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb sorra,
terra i compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

DUES-CENTES SEIXANTA-VUIT  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0344 E1187 m3 8,93Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de prés-
tec, sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alça-
da, inclòs refinat manual dels talussos (gruix mitjà tant en rotonda com en
illetes laterals de 15 cm.)

VUIT  amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0345 E1188 m2 3,53Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramat-
ge, inclou transport.

TRES  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0346 E1196 m 36,53Tanca de fusta tipus "texana" o similar d'1 m. d'alçada, amb pals d'1,5 me-
tres i 10 cm de diàmetre i dos pals horitzontals de 2,5 m de llargada i 8
cm de diàmetre separats entre ells 45 cm, incloses les unions mètal·li-
ques, materials auxiliars, enclavament, col·locat.

TRENTA-SIS  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0347 E1197 m 91,26Barrera de seguretat mixta de fusta-metall  homologada, nivell de conten-
ció N2, formada per trams de 4 metres amb ànima de ferro galvanitzada
en calent i recoberta de fusta. Verticals de 160 mm de diàmetre i alçada
de 700 mm i els horitzontals de 18 mm. de diàmetre, inclòs elements de fi-
xació, materials auxiliars, enclavament i soldadures.

NORANTA-UNA  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0348 E1197A u 1.568,19Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat mixta de fusta-metall, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, in-
cloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, in-
clòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

 Pàgina 42



QUADRE DE PREUS 1
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

MIL CINC-CENTES SEIXANTA-VUIT  amb DINOU CÈNTIMS

0349 E1197B u 76,48Terminal en forma de cua de peix per a barrera de seguretat mixta de fus-
ta-metall, secció doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, to-
talment col·locat.
SETANTA-SIS  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0350 E1208 u 1.029,73Desplaçament de semàfor, inclòs fonamentació i connexions.

MIL VINT-I-NOU  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0351 E1210 u 93,97Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat

NORANTA-TRES  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0352 E1210B u 87,89Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions se-
mafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat inte-
riorment.
VUITANTA-SET  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0353 E1211 u 158,12Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa, totalment acabat.

CENT CINQUANTA-VUIT  amb DOTZE CÈNTIMS

0354 E1211B u 150,22Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions se-
mafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat inte-
riorment.

CENT CINQUANTA  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0355 E1273 m 2,39Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 4x2.5 mm² 0,6/1
kV, col.locat en tubular soterrat.

DUES  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0356 E1274 m 3,17Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 2x16 mm² 0,6/1
kV, col·locat en tubular soterrat.

TRES  amb DISSET CÈNTIMS

0357 E1276 m 2,49Conductor nu d´1x35 mm2 per a presa de terra, instal·lat

DUES  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0358 E1277 m 2,49Subministrament i instal·lació de conductor de coure d' 1x16 mm²
groc-verd per línia de terra, col·locat en tubular soterrat.

DUES  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0359 E1551 u 190,00Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, in-
clou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar
posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïlla-
ment, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte
estat.

CENT NORANTA

0360 E1552 m3 19,88Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició
en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o
mecànics.
DINOU  amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0361 E1561 m3 27,48Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministra-
ment.

VINT-I-SET  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0362 E1563 m3 32,99Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de
plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

TRENTA-DUES  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0363 E1564 m3 143,00Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus es-
pecials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de
plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.

CENT QUARANTA-TRES

0364 E1571 m3 5,90Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no
especials barrejats, procedents de construcció o demolició.
CINC  amb NORANTA CÈNTIMS

0365 E1572 m3 13,25Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

TRETZE  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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0366 E1573 m3 8,20Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics
no especials, procedents de construcció o demolició.

VUIT  amb VINT CÈNTIMS

0367 E1574 m3 7,35Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials, procedents de construcció o demolició.

SET  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0368 E1575 m3 81,26Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

VUITANTA-UNA  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0369 E1601 pa 25.000,00Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de re-
alitzar.

VINT-I-CINC MIL

0370 E1620 pa 15.000,00Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalitza-
ció, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

QUINZE MIL

0371 E5403A m2 4,07Pintat de parament de formigó amb color òxid ocre, deixant oxidar la su-
perfície, inclòs tots els treballs de preparació i acabat final.

QUATRE  amb SET CÈNTIMS

0372 SYS1701 pa 44.055,36Partida alçada en concepte de l'aplicació del Estudi de Seguretat i
Salut.

QUARANTA-QUATRE MIL CINQUANTA-CINC  amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Tarragona, setembre de 2020

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTSL'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP D'ÀREA DEL SATEL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

Ma d'obra .............................................. 16,75
Maquinaria ............................................ 5,24
Materials ............................................... 28,97

TOTAL PARTIDA.................................. 50,96

0002 E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels mate-
rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

Ma d'obra .............................................. 20,84
Maquinaria ............................................ 25,34

TOTAL PARTIDA.................................. 49,97

Altres..................................................... 3,79

0003 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 10,43
Maquinaria ............................................ 19,14

TOTAL PARTIDA.................................. 32,36

Altres..................................................... 2,79

0004 E0204 m3 Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport
dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 10,43
Maquinaria ............................................ 21,89

TOTAL PARTIDA.................................. 35,28

Altres..................................................... 2,96

0005 E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 7,72
Maquinaria ............................................ 18,45

TOTAL PARTIDA.................................. 28,76

Altres..................................................... 2,59

0006 E0207 m3 Enderroc d'estructures de maó, inclòs transport a l'abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 7,02
Maquinaria ............................................ 15,69

TOTAL PARTIDA.................................. 25,09

Altres..................................................... 2,38
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0007 E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'a-
bocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 8,34
Maquinaria ............................................ 21,20

TOTAL PARTIDA.................................. 32,33

Altres..................................................... 2,79

0008 E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 14,59
Maquinaria ............................................ 25,64

TOTAL PARTIDA.................................. 43,66

Altres..................................................... 3,43

0009 E020AC u Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 2 fulles i 4 m de llargària
i fins a 2 m d'alçada, inclòs transport a l'abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix.

Ma d'obra .............................................. 55,82
Maquinaria ............................................ 137,82

TOTAL PARTIDA.................................. 194,83

Altres..................................................... 1,19

0010 E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 3,35
Maquinaria ............................................ 1,94

TOTAL PARTIDA.................................. 6,12

Altres..................................................... 0,83

0011 E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 0,84
Maquinaria ............................................ 2,60

TOTAL PARTIDA.................................. 4,66

Altres..................................................... 1,22

0012 E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre for-
migó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 1,01
Maquinaria ............................................ 2,87

TOTAL PARTIDA.................................. 5,13

Altres..................................................... 1,25
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0013 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecà-
nics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials
de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 0,50
Maquinaria ............................................ 5,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,44

Altres..................................................... 0,57

0014 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancorat-
ges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a aboca-
dor o magatzem, i cànon.

Ma d'obra .............................................. 2,70
Maquinaria ............................................ 2,84

TOTAL PARTIDA.................................. 6,72

Altres..................................................... 1,18

0015 E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de
formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon
d'abocador.

Ma d'obra .............................................. 6,05
Maquinaria ............................................ 6,31

TOTAL PARTIDA.................................. 13,95

Altres..................................................... 1,59

0016 E0215A u Desmuntatge de senyal de bailsa cilíndrica H-75, i demolició d'ancoratges
amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció, inclòs cànon d'abocador.

Ma d'obra .............................................. 5,21
Maquinaria ............................................ 6,31

TOTAL PARTIDA.................................. 13,06

Altres..................................................... 1,54

0017 E0216 m3 Demolició de planta d'edificació, inclòs transport de runes a l'abocador,
cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 0,34
Maquinaria ............................................ 3,08

TOTAL PARTIDA.................................. 4,64

Altres..................................................... 1,22

0018 E0217 u Arrencament d'arbre, càrrega i transport de les arrels a planta de compos-
tatge i neteja de l'obra, inclòs tapat del forat amb aportació de terra.

Ma d'obra .............................................. 17,23
Maquinaria ............................................ 9,47

TOTAL PARTIDA.................................. 29,15

Altres..................................................... 2,45
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0019 E0218 m Desmuntatge de barana de ferro existent i demolició d'ancoratges amb ba-
se de formigó, inclòs transport de les runes a l'abocador o magatzem, i cà-
non.

Ma d'obra .............................................. 5,21
Maquinaria ............................................ 6,20

TOTAL PARTIDA.................................. 12,94

Altres..................................................... 1,53

0020 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials
,cànon de l'abocador autoritzat i condicionament del mateix.
.

Ma d'obra .............................................. 3,96
Maquinaria ............................................ 1,75

TOTAL PARTIDA.................................. 6,90

Altres..................................................... 1,19

0021 E0220 m Desmuntatge de pretil de formigó prefabricat tipus PX3/1-15a amb barana
metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cà-
non del mateix.

Ma d'obra .............................................. 9,40
Maquinaria ............................................ 10,82

TOTAL PARTIDA.................................. 22,28

Altres..................................................... 2,06

0022 E0221 u Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de bran-
ques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta de com-
postatge, i neteja de l'obra

Ma d'obra .............................................. 226,14
Maquinaria ............................................ 201,59

TOTAL PARTIDA.................................. 454,24

Altres..................................................... 26,51

0023 E0221B u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retirada
de branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de compostat-
ge, i tapat del forat. 

Ma d'obra .............................................. 23,64
Maquinaria ............................................ 73,66

TOTAL PARTIDA.................................. 103,99

Altres..................................................... 6,69

0024 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada
de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat
del forat. 

Ma d'obra .............................................. 45,23
Maquinaria ............................................ 147,31

TOTAL PARTIDA.................................. 204,94

Altres..................................................... 12,40
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0025 E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  inclòs
càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

Ma d'obra .............................................. 7,08
Maquinaria ............................................ 9,02

TOTAL PARTIDA.................................. 17,91

Altres..................................................... 1,81

0026 E0223 m Demolició de col·lector existent de fins a 60 cm de diàmetre de qualsevol
material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a
abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 2,16
Maquinaria ............................................ 3,56

TOTAL PARTIDA.................................. 6,91

Altres..................................................... 1,19

0027 E0224 u Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 26,05
Maquinaria ............................................ 36,06

TOTAL PARTIDA.................................. 66,68

Altres..................................................... 4,57

0028 E0224A u Demolició d'imbornal o arqueta, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cànon i con-
dicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 18,61
Maquinaria ............................................ 27,15

TOTAL PARTIDA.................................. 49,36

Altres..................................................... 3,60

0029 E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de ter-
reny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o aboca-
dor controlat, inclòs el seu cànon

Ma d'obra .............................................. 0,81
Maquinaria ............................................ 3,47
Materials ............................................... 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 6,14

Altres..................................................... 1,81

0030 E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualse-
vol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat, inclòs el seu cànon

Ma d'obra .............................................. 6,14
Maquinaria ............................................ 10,59
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Maquinaria ............................................ 10,59

TOTAL PARTIDA.................................. 18,75

Altres..................................................... 2,02

0031 E0311 m2 Neteja de material solt en el talús del desmunt, de forma manual consis-
tent en l'esbrossada i eliminació de volums rocosos inestables o en vola-
dís mitjançant l'utilització d'eines manuals, inclosa l'acumulació del mate-
rial al peu del talús, càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 1,72
Maquinaria ............................................ 1,54

TOTAL PARTIDA.................................. 3,46

Altres..................................................... 0,20

0032 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càr-
rega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abo-
cador i condicionament del mateix

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 0,53

Altres..................................................... 0,19

0033 E0313B m2 Esbrossada del terreny en zones boscoses, càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del
mateix

Ma d'obra .............................................. 1,07
Maquinaria ............................................ 1,56

TOTAL PARTIDA.................................. 2,96

Altres..................................................... 0,33

0034 E0313C m2 Esbrossada de vegetació i tala d'arbres de diàmetre inferior a 25
cm en zones boscoses, de cultiu i/o mixtes, inclòs arrancat de so-
ques i arrels, poda, trituració de branques, vinyes, arbusts, arrels,
restes vegetals i runes, aplec de la brossa generada, neteja i ade-
quació de la superfície, càrrega i transport a planta de compostat-
ge o abocador autoritzat, cànon d'abocador i condicionament del
mateix.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,39

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

Altres..................................................... 0,20

0035 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Ma d'obra .............................................. 0,50
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

Ma d'obra .............................................. 0,50
Maquinaria ............................................ 1,34

TOTAL PARTIDA.................................. 3,33

Altres..................................................... 1,49

0036 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compac-
tació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de
referència, inclòs el transport.

Ma d'obra .............................................. 0,74
Maquinaria ............................................ 3,66

TOTAL PARTIDA.................................. 4,66

Altres..................................................... 0,26

0037 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modifi-
cat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 1,99
Maquinaria ............................................ 2,26
Materials ............................................... 3,40

TOTAL PARTIDA.................................. 8,11

Altres..................................................... 0,46

0038 E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modifi-
cat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 1,99
Maquinaria ............................................ 1,97

TOTAL PARTIDA.................................. 4,20

Altres..................................................... 0,24

0039 E0318 m3 Rebliment i piconatge de rasa, 98% PM, amb tot-ú artificfial, inclòs
càrrega i transport

Ma d'obra .............................................. 1,99
Maquinaria ............................................ 2,26
Materials ............................................... 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 20,41

Altres..................................................... 1,16

0040 E0319 m3 Rebliment i piconatge localitzat amb material filtrant, inclòs reperfilat, càr-
rega i transport.

Ma d'obra .............................................. 5,38
Maquinaria ............................................ 1,49
Materials ............................................... 16,36

TOTAL PARTIDA.................................. 24,62

Altres..................................................... 1,39
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0041 E0320 m3 Rebliment i piconatge de material granular en extradós d'obres de fàbrica,
inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 2,71
Maquinaria ............................................ 1,55
Materials ............................................... 17,00

TOTAL PARTIDA.................................. 22,54

Altres..................................................... 1,28

0042 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

Ma d'obra .............................................. 3,71
Maquinaria ............................................ 1,49
Materials ............................................... 13,19

TOTAL PARTIDA.................................. 19,49

Altres..................................................... 1,10

0043 E0323 m3 Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flonjalls, in-
clòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 5,41
Maquinaria ............................................ 4,40
Materials ............................................... 16,36

TOTAL PARTIDA.................................. 27,74

Altres..................................................... 1,57

0044 E0324 m3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, escampat amb retroexcavadora, inclòs càr-
rega i transport.

Ma d'obra .............................................. 5,38
Maquinaria ............................................ 1,49
Materials ............................................... 19,31

TOTAL PARTIDA.................................. 27,75

Altres..................................................... 1,57

0045 E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

Ma d'obra .............................................. 0,38
Maquinaria ............................................ 0,92

TOTAL PARTIDA.................................. 1,38

Altres..................................................... 0,08

0046 E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a formi-
gonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

Ma d'obra .............................................. 0,55
Maquinaria ............................................ 1,63
Altres..................................................... 0,13
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
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TOTAL PARTIDA.................................. 2,31

Altres..................................................... 0,13

0047 E0327 m2 Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càr-
rega i transport.

Ma d'obra .............................................. 0,52
Maquinaria ............................................ 0,87
Materials ............................................... 1,45

TOTAL PARTIDA.................................. 3,01

Altres..................................................... 0,17

0048 E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compactació se-
gons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de referèn-
cia, inclòs canon d'extracció i transport.

Ma d'obra .............................................. 0,74
Maquinaria ............................................ 4,14
Materials ............................................... 3,40

TOTAL PARTIDA.................................. 8,78

Altres..................................................... 0,50

0049 E0329 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 0,19
Maquinaria ............................................ 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 0,73

Altres..................................................... 0,04

0050 E0331 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, material préstec, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, inclòs
carrèga i transport.

Ma d'obra .............................................. 0,82
Maquinaria ............................................ 4,46
Materials ............................................... 5,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10,90

Altres..................................................... 0,62

0051 E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

Ma d'obra .............................................. 1,25
Maquinaria ............................................ 0,74

TOTAL PARTIDA.................................. 2,11

Altres..................................................... 0,12
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
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0052 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formi-
gó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

Ma d'obra .............................................. 1,05
Maquinaria ............................................ 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1,75

Altres..................................................... 0,10

0053 E0335 m3 Pedraplé en fons de caixa amb material 5-70 cm procedent de prés-
tec, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge del material, amb
necesitat d'humectació.

Ma d'obra .............................................. 0,74
Maquinaria ............................................ 4,14
Materials ............................................... 15,23

TOTAL PARTIDA.................................. 21,32

Altres..................................................... 1,21

0054 E0337 m3 Subministrament i col·locació de graveta, amidat sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 4,97
Maquinaria ............................................ 1,49
Materials ............................................... 18,02

TOTAL PARTIDA.................................. 25,95

Altres..................................................... 1,47

0055 E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

Ma d'obra .............................................. 26,99
Maquinaria ............................................ 23,76

TOTAL PARTIDA.................................. 53,80

Altres..................................................... 3,05

0056 E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 38,62

TOTAL PARTIDA.................................. 41,96

Altres..................................................... 3,34

0057 E0342B m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments en un terreny rocós, inclòs
càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 56,40

TOTAL PARTIDA.................................. 60,80

Altres..................................................... 4,40
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0058 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mit-
jans mecànics i compactació del 95% PM

Ma d'obra .............................................. 0,21
Maquinaria ............................................ 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 0,60

Altres..................................................... 0,04

0059 E040AC u Desplaçament de porta d'acer de dues fulles de mides 5x2m, inclou
desmuntatge, i posterior muntatge, i materials necessaris. 

Ma d'obra .............................................. 488,22
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 13,47

TOTAL PARTIDA.................................. 511,04

Altres..................................................... 9,19

0060 E0410A t Subbase d'escullera amb pedra calcària de 15 a 50 kg, col·locats amb pa-
la carregadora, inclòs càrrega i transport, mesurada sobre bàscula.

Ma d'obra .............................................. 2,71
Maquinaria ............................................ 1,66
Materials ............................................... 15,10

TOTAL PARTIDA.................................. 20,64

Altres..................................................... 1,17

0061 E0410B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·locats
amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 2,71
Maquinaria ............................................ 1,66
Materials ............................................... 16,35

TOTAL PARTIDA.................................. 21,96

Altres..................................................... 1,24

0062 E0411B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim,
col.locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 2,71
Maquinaria ............................................ 1,66
Materials ............................................... 17,75

TOTAL PARTIDA.................................. 23,45

Altres..................................................... 1,33

0063 E0412B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 kg a 1500 kg, com a mà-
xim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

Ma d'obra .............................................. 2,71
Maquinaria ............................................ 1,66
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
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Maquinaria ............................................ 1,66
Materials ............................................... 20,73

TOTAL PARTIDA.................................. 26,61

Altres..................................................... 1,51

0064 E0413 m2 Escullera concertada de amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg., in-
clòs rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment col.locada.

Ma d'obra .............................................. 4,25
Maquinaria ............................................ 7,18
Materials ............................................... 28,80

TOTAL PARTIDA.................................. 42,64

Altres..................................................... 2,41

0065 E0414 m2 Emmacat de pedra amb base i rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment
col.locat.

Ma d'obra .............................................. 35,28
Maquinaria ............................................ 0,26
Materials ............................................... 12,24

TOTAL PARTIDA.................................. 50,65

Altres..................................................... 2,87

0066 E0415B m2 Mur de paredat de pedra carejat a una cara vista amb un gruix mínim de
40 cm, amb recobriment de formigó tipus HM-20, inclòs tubs dren, total-
ment acabat.

Ma d'obra .............................................. 58,08
Maquinaria ............................................ 3,00
Materials ............................................... 44,81

TOTAL PARTIDA.................................. 112,21

Altres..................................................... 6,32

0067 E0418G m3 Paret estructural de 28 cm. de gruix, de maó ceràmic calat de 28x14x9
cm. per a revestir, col·locat amb morter de ciment, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 284,39
Maquinaria ............................................ 1,04
Materials ............................................... 18,19

TOTAL PARTIDA.................................. 321,83

Altres..................................................... 18,22

0068 E04202 m Reixat de 2 m. d'alçària d'acer pintat amb malla d'acer plastificat i pals de
tub de D 48 mm. col·locats cada 3 m. sobre daus de formigó, totalment
acabada.

Ma d'obra .............................................. 8,47
Materials ............................................... 16,87

TOTAL PARTIDA.................................. 26,85

Altres..................................................... 1,51
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
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0069 E0421 m2 Muret de 20 cm. de gruix de blocs prefabricats de 40x20x20cm. a dues ca-
res vistes amb relleu, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 26,72
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 18,46

TOTAL PARTIDA.................................. 47,99

Altres..................................................... 2,72

0070 E0421A m2 Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc massissat de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, amb additiu hidròfug,
M-5, subministrat a granel.

Ma d'obra .............................................. 33,89
Materials ............................................... 27,45

TOTAL PARTIDA.................................. 64,89

Altres..................................................... 3,55

0071 E0421B m2 Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o similar,
a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:4.

Ma d'obra .............................................. 26,72
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 23,34

TOTAL PARTIDA.................................. 53,16

Altres..................................................... 3,01

0072 E0421C m2 Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o similar,
a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:4., inclusivament la p.p. del massissat i armat i forquilla de fixa-
ció, segons plànols.

Ma d'obra .............................................. 34,16
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 37,81

TOTAL PARTIDA.................................. 76,26

Altres..................................................... 4,20

0073 E0421D m Remat de coronació amb peça en forma d'U de 20 cm amplada,
col·locada amb morter.

Ma d'obra .............................................. 8,55
Maquinaria ............................................ 0,03
Materials ............................................... 5,04

TOTAL PARTIDA.................................. 14,44

Altres..................................................... 0,82
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0074 E0424 m2 Aplacat de pedra rejuntat amb morter de ciment, sobre solera de formigó
HM-20, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 35,31
Maquinaria ............................................ 0,05
Materials ............................................... 14,38

TOTAL PARTIDA.................................. 52,72

Altres..................................................... 2,98

0075 E0426 m Tanca metàl.lica amb marcs de tub rectangular 40x30x44 mm; malla elec-
trosoldada de 300x50x5 mm. pals de sosteniment amb tub rectangular de
60x40 mm. a 2,78 m. entre eixos, galvanitzat en calent, alçada nominal
1,00 m. col·locada sobre muret de maó massís fins a 0,45 m. de gruix i
0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 91,54
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 61,39

TOTAL PARTIDA.................................. 162,28

Altres..................................................... 9,19

0076 E0427B m2 Subministrament de malla de triple torsió del tipus 5x7-13, filferro galvanit-
zat Ø2mm, inclosa la seva instal·lació ancorada a la capçalera del talús.

Ma d'obra .............................................. 1,72
Maquinaria ............................................ 0,84
Materials ............................................... 4,81

TOTAL PARTIDA.................................. 7,81

Altres..................................................... 0,44

0077 E0427E m3 Projecció per via humida de capa de 10 cm de gruix mitjà de gunita
amb una dosificació de ciment de 350 kg/m3, executada a qualse-
vol alçada, inclòs subministrament dels materials i part proporcio-
nal de drenatges.

Ma d'obra .............................................. 3,75
Maquinaria ............................................ 9,48
Materials ............................................... 255,20

TOTAL PARTIDA.................................. 284,53

Altres..................................................... 16,10

0078 E0427G m2 Projecció sobre la superfície de la gunita d'òxids fèrrics, executat a
qualsevol alçada, inclòs subministrament de tots els materials.

Ma d'obra .............................................. 0,91
Materials ............................................... 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 1,92

Altres..................................................... 0,11

0079 E0435 m Tub d'acer galvanitzat de Ø 45 mm que actua com a contrapès de la ma-
lla de triple torsió, inclòs subministrament, col·locació, retirada de l'actual i
unió amb els elements existents.

Ma d'obra .............................................. 11,00
Materials ............................................... 2,50
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Materials ............................................... 2,50

TOTAL PARTIDA.................................. 14,31

Altres..................................................... 0,81

0080 E0437 m2 Retirada de malla de tela metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport a
abocador o magatzem.

Ma d'obra .............................................. 0,91
Maquinaria ............................................ 1,12

TOTAL PARTIDA.................................. 3,00

Altres..................................................... 0,97

0081 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

Ma d'obra .............................................. 4,56
Maquinaria ............................................ 0,17
Materials ............................................... 56,61

TOTAL PARTIDA.................................. 64,71

Altres..................................................... 3,37

0082 E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en
planta, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 5,92
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 58,14

TOTAL PARTIDA.................................. 68,25

Altres..................................................... 3,86

0083 E0502BA m3 Formigó en massa tipus HM-20/12 reforçat amb fibres per al recrescut de
cunetes, elaborat en planta, col·locat i perfilat.

Ma d'obra .............................................. 5,92
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 71,40

TOTAL PARTIDA.................................. 82,31

Altres..................................................... 4,66

0084 E0502C m2 Pont d'unió per a materials cimentosos sobre formigó, amb base de
morter sec preparat a base de ciments especials, resines i àrids se-
leccionats, totalment aplicat sobre la superfície

Ma d'obra .............................................. 0,23
Materials ............................................... 1,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1,94

Altres..................................................... 0,11
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0085 E0503 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en alçats, elaborat en planta, col.locat.

Ma d'obra .............................................. 5,92
Maquinaria ............................................ 3,00
Materials ............................................... 58,14

TOTAL PARTIDA.................................. 70,78

Altres..................................................... 3,72

0086 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

Ma d'obra .............................................. 5,92
Maquinaria ............................................ 0,21
Materials ............................................... 61,20

TOTAL PARTIDA.................................. 71,06

Altres..................................................... 3,73

0087 E0505B m3 Formigó prefabricat HA-25, inclusivament l'encofrat, armadures i col·loca-
ció, a les tapes, inclusivament la p.p. d'ancoratges

Ma d'obra .............................................. 103,33
Maquinaria ............................................ 3,58
Materials ............................................... 122,98

TOTAL PARTIDA.................................. 242,78

Altres..................................................... 12,89

0088 E0506 m3 Formigó tipus HA-30 en fonaments, elaborat en planta,col·locat.

Ma d'obra .............................................. 3,43
Maquinaria ............................................ 0,21
Materials ............................................... 67,64

TOTAL PARTIDA.................................. 75,56

Altres..................................................... 4,28

0089 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 4,27
Maquinaria ............................................ 7,32
Materials ............................................... 61,20

TOTAL PARTIDA.................................. 76,85

Altres..................................................... 4,06

0090 E0509 m3 Formigó tipus HA-30 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 4,27
Maquinaria ............................................ 7,32
Materials ............................................... 67,64

TOTAL PARTIDA.................................. 83,68

Altres..................................................... 4,45
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TOTAL PARTIDA.................................. 83,68

0091 E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 4,50
Maquinaria ............................................ 1,05
Materials ............................................... 17,55

TOTAL PARTIDA.................................. 24,49

Altres..................................................... 1,39

0092 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, de qualsevol forma col·locat, in-
clou muntatge i desmuntatge i p.p. d'accessoris.

Ma d'obra .............................................. 7,85
Maquinaria ............................................ 3,37
Materials ............................................... 17,57

TOTAL PARTIDA.................................. 30,52

Altres..................................................... 1,73

0093 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusiva-
ment l'elaboració i la seva col·locació

Ma d'obra .............................................. 0,17
Maquinaria ............................................ 0,02
Materials ............................................... 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1,17

Altres..................................................... 0,05

0094 E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm de
diàmetre, col·locada.

Ma d'obra .............................................. 0,13
Maquinaria ............................................ 0,02
Materials ............................................... 3,32

TOTAL PARTIDA.................................. 3,68

Altres..................................................... 0,21

0095 E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, col·locada.

Ma d'obra .............................................. 0,13
Maquinaria ............................................ 0,02
Materials ............................................... 2,61

TOTAL PARTIDA.................................. 2,93

Altres..................................................... 0,17
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0096 E0518 kg Acer en perfils laminats, galvanitzat en calent, amb capa d'imprimació
d'adherència, 2 capes de poliuretà alifàtic,  tipus
IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,col.locat a l'obra amb soldadura.

Ma d'obra .............................................. 0,85
Maquinaria ............................................ 0,17
Materials ............................................... 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 2,10

Altres..................................................... 0,12

0097 E0519 m3 Muntatge i desmuntatge de cindri amb apuntalament metàl·lic, totalment
instal·lat, inclosa preparació de la base.

Ma d'obra .............................................. 5,38
Maquinaria ............................................ 0,50
Materials ............................................... 4,95

TOTAL PARTIDA.................................. 11,48

Altres..................................................... 0,65

0098 E0520 m2 Encofrat pla perdut enmig de bigues,col.locat.

Ma d'obra .............................................. 0,94
Materials ............................................... 11,19

TOTAL PARTIDA.................................. 16,42

Altres..................................................... 4,29

0099 E0523 u Suport de neoprè cercolat, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 6,03
Maquinaria ............................................ 0,03
Materials ............................................... 28,10

TOTAL PARTIDA.................................. 36,21

Altres..................................................... 2,05

0100 E0527 m Junt longitudinal en paviment de formigó segellat amb màstic asfàltic, in-
clòs parte proporcional de barra de lligat.

Ma d'obra .............................................. 0,37
Maquinaria ............................................ 3,16
Materials ............................................... 2,72

TOTAL PARTIDA.................................. 6,62

Altres..................................................... 0,37

0101 E0532 m2 Impermeabilització tauler pont

Ma d'obra .............................................. 4,37
Materials ............................................... 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 4,68
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0102 E0533 m2 Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)

Ma d'obra .............................................. 1,75
Materials ............................................... 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 2,06

0103 E0534 m2 Pintat de mur de formigó exterior amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.

Ma d'obra .............................................. 8,65
Materials ............................................... 2,23

TOTAL PARTIDA.................................. 11,53

Altres..................................................... 0,65

0104 E0535 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de
8 mm de gruix i feltre de polipropilè, amb resistència a la compres-
sió de 150 kN/m2, fixada mecànicament en paraments verticals, in-
clòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col.locada.

Ma d'obra .............................................. 2,81
Materials ............................................... 11,52

TOTAL PARTIDA.................................. 15,19

Altres..................................................... 0,86

0105 E0539 m Empotrament d'armadures a l'obra de fàbrica existent, inclosa perforació i
rebliment am resines del forat, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 0,75
Maquinaria ............................................ 2,97
Materials ............................................... 1,10

TOTAL PARTIDA.................................. 5,11

Altres..................................................... 0,29

0106 E06000 m3 Base granular de sauló, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge del
material,amb necessitat d'humectació.

Ma d'obra .............................................. 2,58
Maquinaria ............................................ 6,57
Materials ............................................... 19,12

TOTAL PARTIDA.................................. 29,97

Altres..................................................... 1,70

0107 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i
piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'humectació.

Ma d'obra .............................................. 0,32
Maquinaria ............................................ 0,78
Materials ............................................... 17,28

TOTAL PARTIDA.................................. 19,48

Altres..................................................... 1,10
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 19,48

0108 E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada amb
mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat
d'humectació.

Ma d'obra .............................................. 0,32
Maquinaria ............................................ 7,75
Materials ............................................... 17,28

TOTAL PARTIDA.................................. 26,87

Altres..................................................... 1,52

0109 E0609 t Paviment de M.B. en fred, estesa i compactada. 

Ma d'obra .............................................. 1,22
Maquinaria ............................................ 1,58
Materials ............................................... 33,84

TOTAL PARTIDA.................................. 38,84

Altres..................................................... 2,20

0110 E0613 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm., sobre llit de morter de
ciment de 5 cm. de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compac-
tació del paviment acabat.

Ma d'obra .............................................. 7,05
Maquinaria ............................................ 0,18
Materials ............................................... 43,42

TOTAL PARTIDA.................................. 53,69

Altres..................................................... 3,04

0111 E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

Ma d'obra .............................................. 6,30
Maquinaria ............................................ 0,76
Materials ............................................... 75,15

TOTAL PARTIDA.................................. 87,57

Altres..................................................... 5,37

0112 E0620HF m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-4 MPa de re-
sistència a flexotracció i consistència plàstica, amb reg de cura amb pro-
ducte filmogen amb una dotació de 0.25 Kg/m2, escampat amb mini-car-
regadora, estesa i vibratge manual, estriat longitudinal i junts tallat en
fresc.

Ma d'obra .............................................. 4,05
Maquinaria ............................................ 5,02
Materials ............................................... 87,86

TOTAL PARTIDA.................................. 102,46

Altres..................................................... 5,53
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0113 E0621 m Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ci-
ment.

Ma d'obra .............................................. 5,48
Maquinaria ............................................ 0,12
Materials ............................................... 13,47

TOTAL PARTIDA.................................. 21,24

Altres..................................................... 2,18

0114 E06212 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 5,15
Maquinaria ............................................ 0,12
Materials ............................................... 12,81

TOTAL PARTIDA.................................. 20,22

Altres..................................................... 2,15

0115 E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 7,57
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 14,29

TOTAL PARTIDA.................................. 23,34

Altres..................................................... 1,32

0116 E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre sole-
ra de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 7,57
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 15,39

TOTAL PARTIDA.................................. 24,48

Altres..................................................... 1,36

0117 E0625 m Arrencada i reposició de vorada existent amb base de formigó HM-20 in-
closa i rejuntada amb morter de ciment, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 9,38
Maquinaria ............................................ 3,88
Materials ............................................... 4,88

TOTAL PARTIDA.................................. 19,21

Altres..................................................... 1,07

0118 E0626 m Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm. amb la superfície estriada,
per illetes, col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 4,51
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Ma d'obra .............................................. 4,51
Maquinaria ............................................ 0,02
Materials ............................................... 11,10

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

Altres..................................................... 1,55

0119 E0626B m Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm., per illetes, col·locada, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de
ciment.

Ma d'obra .............................................. 4,51
Maquinaria ............................................ 0,02
Materials ............................................... 10,40

TOTAL PARTIDA.................................. 16,42

Altres..................................................... 1,50

0120 E0626C m Vorada remuntable de formigó de 20x15X8 cm., col·locada, inclosa l'exca-
vació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 4,51
Maquinaria ............................................ 0,02
Materials ............................................... 10,27

TOTAL PARTIDA.................................. 16,29

Altres..................................................... 1,50

0121 E0628 m Peça prefabricada de formigó tipus `caz', de 30 cm d'amplada i 12 cm d'al-
çada, col·locat, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejun-
tat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 4,86
Maquinaria ............................................ 0,12
Materials ............................................... 10,53

TOTAL PARTIDA.................................. 17,49

Altres..................................................... 1,99

0122 E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20 inclòs, totalment col·locada

Ma d'obra .............................................. 5,60
Maquinaria ............................................ 0,03
Materials ............................................... 6,99

TOTAL PARTIDA.................................. 13,38

Altres..................................................... 0,76

0123 E06292 m Rigola blanca de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20 inclòs, totalment col·locada

Ma d'obra .............................................. 5,80
Maquinaria ............................................ 0,03
Materials ............................................... 9,69

TOTAL PARTIDA.................................. 16,43

Altres..................................................... 0,91
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QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
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0124 E06292G m Rigola gris de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20 inclòs, totalment col·locada

Ma d'obra .............................................. 5,80
Maquinaria ............................................ 0,03
Materials ............................................... 9,69

TOTAL PARTIDA.................................. 16,45

Altres..................................................... 0,93

0125 E06293 m Rigola de pedra artificial de color "mediterrani" de 30x20x10 cm, adossa-
da a la vorera, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20 i beu-
rada, totalment col·locada

Ma d'obra .............................................. 5,72
Materials ............................................... 11,70

TOTAL PARTIDA.................................. 18,43

Altres..................................................... 1,01

0126 E0631 m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm color gris., sobre llit
de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó de 15
cm. de gruix.

Ma d'obra .............................................. 12,85
Maquinaria ............................................ 1,70
Materials ............................................... 25,55

TOTAL PARTIDA.................................. 42,37

Altres..................................................... 2,27

0127 E0631V m2 Paviment de llambordins monocolor de formigó de 20x10x8 cm., sobre llit
de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó de 15
cm. de gruix.

Ma d'obra .............................................. 12,85
Maquinaria ............................................ 1,70
Materials ............................................... 28,05

TOTAL PARTIDA.................................. 44,96

Altres..................................................... 2,36

0128 E0638R m  Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles amb
vorada tipus T-3 sobre base de formigó i excavació, ambdues incloses,
segons plànols,  totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 8,91
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 14,29

TOTAL PARTIDA.................................. 25,99

Altres..................................................... 2,47
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0129 E0642 m2 Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre sole-
ra de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 7,57
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 16,98

TOTAL PARTIDA.................................. 26,16

Altres..................................................... 1,45

0130 E0643 m2 Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo amb
superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclo-
sa  i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 7,57
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 19,38

TOTAL PARTIDA.................................. 28,74

Altres..................................................... 1,63

0131 E0666D m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularit-
zació i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 1,10
Materials ............................................... 2,15

TOTAL PARTIDA.................................. 3,45

Altres..................................................... 0,20

0132 E0666F m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularit-
zació i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 1,17
Materials ............................................... 3,36

TOTAL PARTIDA.................................. 4,80

Altres..................................................... 0,27

0133 E0667 m Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de
ciment.

Ma d'obra .............................................. 5,48
Maquinaria ............................................ 0,12
Materials ............................................... 15,83

TOTAL PARTIDA.................................. 23,76

Altres..................................................... 2,34
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0134 E0667B m Vorada remuntable de formigó de 22x20/12 cm. (tipus C-7), col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter
de ciment.

Ma d'obra .............................................. 5,48
Maquinaria ............................................ 0,12
Materials ............................................... 14,66

TOTAL PARTIDA.................................. 22,53

Altres..................................................... 2,28

0135 E06690 ml Vorada de peces de pedra natural tipus Cenia de 15x15 cm. Abui-
xardada a dos cares i llargària lliure, col·locada, inclosa l'excavació i
base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 5,06
Maquinaria ............................................ 0,12
Materials ............................................... 50,17

TOTAL PARTIDA.................................. 59,60

Altres..................................................... 4,26

0136 E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a l'exis-
tent,  col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ci-
ment 

Ma d'obra .............................................. 12,96
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 25,14

TOTAL PARTIDA.................................. 40,53

Altres..................................................... 2,27

0137 E0673 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de
perill, prefabricada de formigó 30x30 cm. amb botons de 2,5 cm. de
diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus
centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat so-
bre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 15,13
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 14,47

TOTAL PARTIDA.................................. 31,46

Altres..................................................... 1,78

0138 E0674 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó
de 20x20 cm. amb  4 línies de 2,5 cm. d'ample i  0,5 cm. de ressalt , de
color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formi-
gó (inclosa), totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 15,13
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 13,97

TOTAL PARTIDA.................................. 30,90

Altres..................................................... 1,72
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0139 E0675G m2 Paviment de panot de 20x17x7 cm, color "mediterrani", col·locat sobre so-
lera de formigó HM-20, reblert de junts amb sorrar fina o morter.

Ma d'obra .............................................. 12,96
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 25,30

TOTAL PARTIDA.................................. 40,69

Altres..................................................... 2,27

0140 E0681 m Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de
570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i
la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, se-
gons plànols, col·locat

Ma d'obra .............................................. 10,84
Maquinaria ............................................ 0,16
Materials ............................................... 38,72

TOTAL PARTIDA.................................. 54,59

Altres..................................................... 4,87

0141 E0682 u Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants,
sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació,
ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·lo-
cat

Ma d'obra .............................................. 8,57
Maquinaria ............................................ 0,09
Materials ............................................... 45,09

TOTAL PARTIDA.................................. 57,58

Altres..................................................... 3,82

0142 E0682P u Peça de cantonada de 6000x400x200 mm, per gual de vianants, sobre
una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, amb-
dues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat

Ma d'obra .............................................. 7,12
Maquinaria ............................................ 0,09
Materials ............................................... 26,59

TOTAL PARTIDA.................................. 36,43

Altres..................................................... 2,62

0143 E0701 m Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers inferior i
superior de 60x30 mm.,muntants cada 100 cm. i brendoles de 40x20 mm.
cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes de pintura color
RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures, col·locada i totalment
acabada.

Ma d'obra .............................................. 16,20
Maquinaria ............................................ 1,93
Materials ............................................... 93,44

TOTAL PARTIDA.................................. 118,27

Altres..................................................... 6,70

0144 E0701C m Sistema de protecció de motociclistes tipus BMSNA4/120 g
(SPM-ES4TUB) en barreres de seguretat flexibles, incloen part proporci-
nal de braç de subjecció cada 2 m, suports i material auxiliar.

Ma d'obra .............................................. 0,64
Materials ............................................... 17,73
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Materials ............................................... 17,73

TOTAL PARTIDA.................................. 19,47

Altres..................................................... 1,10

0145 E0701M m Barana d'acer amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm. ,barres verti-
cals diàmetre 20 mm.cada 10cm., de 100 cm. d'alçaria,muntants cada
150 cm.  de 50x50x2 mm soldades, emprimació i 2 dues capes de pintura
color RAL 5009 o negre incloses,amb ancoratges a mur amb pletina d'1
cm. i 4 visos amb tacs, col.locada i totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 16,20
Maquinaria ............................................ 1,93
Materials ............................................... 76,15

TOTAL PARTIDA.................................. 99,94

Altres..................................................... 5,66

0146 E07033 m  Barrera de seguretat metàl·lica doble tipus BMDNA2/T o similar, inclòs
enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m,  peça reflectora a dues cares, amb separador, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada, segons plànols.

Ma d'obra .............................................. 2,86
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 54,38

TOTAL PARTIDA.................................. 62,54

Altres..................................................... 3,54

0147 E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubu-
lar de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

Ma d'obra .............................................. 5,29
Maquinaria ............................................ 0,88
Materials ............................................... 6,28

TOTAL PARTIDA.................................. 13,20

Altres..................................................... 0,75

0148 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal

Ma d'obra .............................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 0,13

Altres..................................................... 0,01

0149 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i mi-
croesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Ma d'obra .............................................. 0,05
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 0,40

Altres..................................................... 0,02
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0150 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i mi-
croesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Ma d'obra .............................................. 0,05
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 0,55

Altres..................................................... 0,03

0151 E0707 m Marca viària longitudinal de 30 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i mi-
croesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Ma d'obra .............................................. 0,05
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 0,77

TOTAL PARTIDA.................................. 0,95

Altres..................................................... 0,05

0152 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acríli-
ca i microesferes de vidre, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 6,75
Maquinaria ............................................ 1,37
Materials ............................................... 2,57

TOTAL PARTIDA.................................. 11,33

Altres..................................................... 0,64

0153 E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa o
de formigò, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 2,09
Maquinaria ............................................ 0,91
Materials ............................................... 2,42

TOTAL PARTIDA.................................. 5,74

Altres..................................................... 0,32

0154 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 81,49

TOTAL PARTIDA.................................. 93,72

Altres..................................................... 5,30

0155 E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 222,10

TOTAL PARTIDA.................................. 242,77

Altres..................................................... 13,74
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0156 E0711 u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit,
nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 75,83

TOTAL PARTIDA.................................. 87,73

Altres..................................................... 4,97

0157 E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 153,41

TOTAL PARTIDA.................................. 169,96

Altres..................................................... 9,62

0158 E0713 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 92,29

TOTAL PARTIDA.................................. 105,17

Altres..................................................... 5,95

0159 E0714 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 177,36

TOTAL PARTIDA.................................. 195,35

Altres..................................................... 11,06

0160 E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 65,27

TOTAL PARTIDA.................................. 76,53

Altres..................................................... 4,33

0161 E0716 u Placa reflectora quadrada de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 196,55

TOTAL PARTIDA.................................. 215,69

Altres..................................................... 12,21

0162 E0717 u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 139,57

TOTAL PARTIDA.................................. 155,29

Altres..................................................... 8,79
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0163 E0718 u Placa reflectora rectangular de 135x90 cm.,per a senyals de trànsit, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 195,75

TOTAL PARTIDA.................................. 214,84

Altres..................................................... 12,16

0164 E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm.,per a senyals de trànsit, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 3,65
Materials ............................................... 62,33

TOTAL PARTIDA.................................. 69,94

Altres..................................................... 3,96

0165 E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 3,65
Materials ............................................... 55,94

TOTAL PARTIDA.................................. 63,17

Altres..................................................... 3,58

0166 E0724 m2 Cartell reflector d'acer galvanitzat en planxa o lamel·les perfilades per a
senyals d'informació i d'orientació, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargo-
leria.

Ma d'obra .............................................. 25,42
Materials ............................................... 255,68

TOTAL PARTIDA.................................. 297,97

Altres..................................................... 16,87

0167 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 11,99

TOTAL PARTIDA.................................. 15,39

Altres..................................................... 0,87

0168 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 11,58
Maquinaria ............................................ 0,06
Materials ............................................... 10,47

TOTAL PARTIDA.................................. 26,29

Altres..................................................... 4,18

0169 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 35,86
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 58,14
Altres..................................................... 23,61
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TOTAL PARTIDA.................................. 117,94

0170 E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació.

Ma d'obra .............................................. 8,76
Maquinaria ............................................ 3,73

TOTAL PARTIDA.................................. 13,24

Altres..................................................... 0,75

0171 E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamentació.

Ma d'obra .............................................. 9,83
Maquinaria ............................................ 3,79
Materials ............................................... 10,47

TOTAL PARTIDA.................................. 28,39

Altres..................................................... 4,30

0172 E0731C u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent , inclosa fonamentació.

Ma d'obra .............................................. 10,89
Maquinaria ............................................ 3,85
Materials ............................................... 20,93

TOTAL PARTIDA.................................. 43,53

Altres..................................................... 7,86

0173 E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubicació, in-
cloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent, l'excavació
i construcció de la nova base de formigó, la reposició de panot i tots els
treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.

Ma d'obra .............................................. 116,31
Maquinaria ............................................ 18,91
Materials ............................................... 41,86

TOTAL PARTIDA.................................. 199,14

Altres..................................................... 22,06

0174 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i micro-
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Ma d'obra .............................................. 0,07
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 1,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1,43

Altres..................................................... 0,08

0175 E0733 m2 Senyal reflectora complementària d'orientació o situació, nivell 2 HIP, in-
clòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 199,66

TOTAL PARTIDA.................................. 228,53

Altres..................................................... 12,94
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0176 E0735 ut Increment per dificultat en terreny que no reuneix les característiques per
enclavament tipus (terreny amb roca, excessivament tou o per estructura
de qualsevol tipus), per la fonamentació de qualsevol barrera de segure-
tat metàl·lica, incloses peces especials per aquests casos, totalment
col·locada.

Ma d'obra .............................................. 4,14
Maquinaria ............................................ 0,49
Materials ............................................... 11,69

TOTAL PARTIDA.................................. 17,26

Altres..................................................... 0,94

0177 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol ra-
di.

Ma d'obra .............................................. 1,90
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 26,94

TOTAL PARTIDA.................................. 32,44

Altres..................................................... 1,84

0178 E07361 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol ra-
di, termolacada en RAL verd-marró a definir per la Propietat.

Ma d'obra .............................................. 1,90
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 32,72

TOTAL PARTIDA.................................. 38,56

Altres..................................................... 2,18

0179 E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm i de 2 m d'alçada cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o cor-
ba de qualsevol radi.

Ma d'obra .............................................. 2,08
Maquinaria ............................................ 1,98
Materials ............................................... 28,20

TOTAL PARTIDA.................................. 34,20

Altres..................................................... 1,94
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0180 E07363 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA2/T o
similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tu-
bular de 120x55 mm cada 2 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, to-
pall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol ra-
di, termolacada en RAL verd-marró a definir per la Propietat.

Ma d'obra .............................................. 2,86
Maquinaria ............................................ 3,52
Materials ............................................... 39,00

TOTAL PARTIDA.................................. 47,56

Altres..................................................... 2,18

0181 E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de re-
forç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a
dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 33,89
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 277,28

TOTAL PARTIDA.................................. 331,70

Altres..................................................... 18,77

0182 E0736B1V u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 33,89
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 308,78

TOTAL PARTIDA.................................. 365,09

Altres..................................................... 20,66

0183 E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, gal-
vanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2
m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, total-
ment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 42,36
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 413,28

TOTAL PARTIDA.................................. 484,84

Altres..................................................... 27,44
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0184 E0736C1V u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 42,36
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 366,28

TOTAL PARTIDA.................................. 435,02

Altres..................................................... 24,62

0185 E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en cor-
ba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona,
pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, in-
clòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 13,23
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 126,78

TOTAL PARTIDA.................................. 150,28

Altres..................................................... 8,51

0186 E0736DV u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres termolacat en RAL
verd-marró a definir per la Propietat, col·locat en corba a 90º o radi simi-
lar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall fi-
nal, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 13,23
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 126,78

TOTAL PARTIDA.................................. 150,28

Altres..................................................... 8,51

0187 E0736E u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció do-
ble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,27
Materials ............................................... 24,40

TOTAL PARTIDA.................................. 28,27

Altres..................................................... 1,60

0188 E0736E_V u Terminal en forma de cua de peix, termolacat en RAL verd-marró a definir
per la Propietat, per a barrera de seguretat secció doble ona, inclòs ele-
ments de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,27
Materials ............................................... 24,40

TOTAL PARTIDA.................................. 28,27

Altres..................................................... 1,60
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0189 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de re-
forç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a
dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 29,76
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 142,48

TOTAL PARTIDA.................................. 184,44

Altres..................................................... 10,44

0190 E0736FV u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 29,76
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 142,48

TOTAL PARTIDA.................................. 184,44

Altres..................................................... 10,44

0191 E0737 m Pintura d'ampit o barana metàl·lica de pont o obres de pas amb un mínim
d'una capa d'emprimació anticorrosiva i dues capes de color RAL a deter-
minar, amb túnel de polimeritzat inclòs després de l'aplicació de cada ca-
pa.

Ma d'obra .............................................. 23,36
Materials ............................................... 10,56

TOTAL PARTIDA.................................. 33,92

0192 E0738 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·lo-
cat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 13,29

TOTAL PARTIDA.................................. 20,12

Altres..................................................... 4,30

0193 E0738B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 23,69

TOTAL PARTIDA.................................. 27,79

Altres..................................................... 1,57

0194 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.
Ma d'obra .............................................. 2,53
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Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 20,77

TOTAL PARTIDA.................................. 24,70

Altres..................................................... 1,40

0195 E0739b m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4 mm.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 21,90

TOTAL PARTIDA.................................. 25,89

Altres..................................................... 1,46

0196 E0743N m Pretil prefabricat de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS de GLS
Prefabricados o equivalent, nivell de contenció mínim H2, índex de severi-
tat B i amplària de treball W7 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una
cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, inclosos
parts proporcionals de transicions, terminals i ancoratges, totalment col·lo-
cada

Ma d'obra .............................................. 4,68
Maquinaria ............................................ 2,52
Materials ............................................... 117,70

TOTAL PARTIDA.................................. 132,39

Altres..................................................... 7,49

0197 E0744 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 76 mm.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 95,62

TOTAL PARTIDA.................................. 104,04

Altres..................................................... 5,89

0198 E0744A u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 103,02

TOTAL PARTIDA.................................. 111,89

Altres..................................................... 6,34

0199 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 123,75

TOTAL PARTIDA.................................. 133,86

Altres..................................................... 7,58

0200 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 151,87

TOTAL PARTIDA.................................. 163,66

Altres..................................................... 9,26
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0201 E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 30,36

TOTAL PARTIDA.................................. 34,86

Altres..................................................... 1,97

0202 E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 35,20

TOTAL PARTIDA.................................. 39,99

Altres..................................................... 2,26

0203 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 54,09

TOTAL PARTIDA.................................. 60,02

Altres..................................................... 3,40

0204 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 89,87

TOTAL PARTIDA.................................. 97,94

Altres..................................................... 5,54

0205 E0746C m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MG,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Materials ............................................... 130,12

TOTAL PARTIDA.................................. 140,61

Altres..................................................... 7,96

0206 E0747 u Abraçadora per a pal de 90 mm. col·locada.

Ma d'obra .............................................. 1,86
Materials ............................................... 10,30

TOTAL PARTIDA.................................. 12,89

Altres..................................................... 0,73

0207 E0747B u Abraçadora per a pal de 114 mm. col·locada.

Ma d'obra .............................................. 1,86
Materials ............................................... 14,07

TOTAL PARTIDA.................................. 16,88

Altres..................................................... 0,95
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0208 E0747C u Abraçadora per a pal de 140 mm. col·locada.

Ma d'obra .............................................. 1,86
Materials ............................................... 17,51

TOTAL PARTIDA.................................. 20,53

Altres..................................................... 1,16

0209 E0750 m2  Fletxa o cartell d'alumini, nivell 2 HIP, amb guies d'alumini per a senyals
d'informació i d'orientació, col·locada.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 278,09

TOTAL PARTIDA.................................. 311,66

Altres..................................................... 17,64

0210 E0751 u Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 72,19

TOTAL PARTIDA.................................. 83,87

Altres..................................................... 4,75

0211 E0751B u Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 151,50

TOTAL PARTIDA.................................. 167,93

Altres..................................................... 9,50

0212 E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 59,46

TOTAL PARTIDA.................................. 70,37

Altres..................................................... 3,98

0213 E0752B u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 97,97

TOTAL PARTIDA.................................. 111,19

Altres..................................................... 6,29

0214 E0753 u Placa octogonal d'alumini  per a senyals de trànsit de 60 cm, de doble
apotema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 75,31

TOTAL PARTIDA.................................. 87,17

Altres..................................................... 4,93
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0215 E0754 u Placa quadrada d'alumini  per a senyals de trànsit de  L=60 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

Ma d'obra .............................................. 6,93
Materials ............................................... 74,11

TOTAL PARTIDA.................................. 85,90

Altres..................................................... 4,86

0216 E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'o-
rientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçado-
res d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 251,49

TOTAL PARTIDA.................................. 283,46

Altres..................................................... 16,04

0217 E0756 m2  Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació,
amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al su-
port i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 233,31

TOTAL PARTIDA.................................. 264,19

Altres..................................................... 14,95

0218 E0757 m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de tràn-
sit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçado-
res d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 191,90

TOTAL PARTIDA.................................. 220,30

Altres..................................................... 12,47

0219 E0757DG m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de tràn-
sit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçado-
res d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 249,47

TOTAL PARTIDA.................................. 281,32

Altres..................................................... 15,92

0220 E0758B m2 Placa d'alumini  superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orientació,
amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al su-
port i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Ma d'obra .............................................. 15,93
Materials ............................................... 141,40

TOTAL PARTIDA.................................. 166,77

Altres..................................................... 9,44
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0221 E0759 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador,  tipus BMSNC2/T
o similar, amb 2 tanques sobreposades, inclòs enclavament soldadures i
material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, peça reflec-
tora a dues cares cada 8 m, topall final si s'escau, totalment col·locada en
recta o corba de qualsevol radi.

Ma d'obra .............................................. 2,86
Maquinaria ............................................ 2,20
Materials ............................................... 52,62

TOTAL PARTIDA.................................. 61,14

Altres..................................................... 3,46

0222 E0780 u Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en po-
lietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a baixa
i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de retrorreflectàn-
cia de 100 mm d'amplada, totalment col·locada

Ma d'obra .............................................. 11,17
Maquinaria ............................................ 3,37
Materials ............................................... 21,00

TOTAL PARTIDA.................................. 37,67

Altres..................................................... 2,13

0223 E0781A m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i trasllat al magatzem de la
Diputació.

Ma d'obra .............................................. 5,87

TOTAL PARTIDA.................................. 6,22

Altres..................................................... 0,35

0224 E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla re-
flectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris tipus
forja, segons plànols, totalment col·locada.

Ma d'obra .............................................. 8,10
Maquinaria ............................................ 1,68
Materials ............................................... 36,85

TOTAL PARTIDA.................................. 49,43

Altres..................................................... 2,80

0225 E0783A u Delimitador per carril bici prefabricat de cautxú de 550x150x8 mm. de me-
sura total, i peces terminals, col·locat, inclòs material de fixació al pavi-
ment, segons plànols.

Ma d'obra .............................................. 12,47
Maquinaria ............................................ 2,10
Materials ............................................... 10,98

TOTAL PARTIDA.................................. 30,88

Altres..................................................... 5,33
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0226 E0784 u Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum
blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.

Ma d'obra .............................................. 2,79
Maquinaria ............................................ 0,84
Materials ............................................... 53,00

TOTAL PARTIDA.................................. 60,03

Altres..................................................... 3,40

0227 E0787 m2 Eliminació de les marques viàries amb qualssevol dels següents procedi-
ments: aigua a perssió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització
de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.

Ma d'obra .............................................. 7,00
Maquinaria ............................................ 15,96

TOTAL PARTIDA.................................. 25,56

Altres..................................................... 2,60

0228 E0788 m Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització
horitzontal temporal, amplada 10 cm

Ma d'obra .............................................. 1,17
Materials ............................................... 1,05

TOTAL PARTIDA.................................. 2,35

Altres..................................................... 0,13

0229 E0809 m Tub de formigó de 1000 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment ,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 16,29
Maquinaria ............................................ 4,43
Materials ............................................... 59,16

TOTAL PARTIDA.................................. 84,68

Altres..................................................... 4,79

0230 E0810 m Tub de formigó de 1200 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ciment ,
col·locat.

Ma d'obra .............................................. 21,70
Maquinaria ............................................ 5,91
Materials ............................................... 75,94

TOTAL PARTIDA.................................. 109,77

Altres..................................................... 6,22

0231 E08121 m Tub cilíndric armat de 1000 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de longi-
tud i 120 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb junta arpó de
24x30 mm i unió elàstica amb junta de goma, col·locat a fons de rasa.

Ma d'obra .............................................. 1,73
Maquinaria ............................................ 15,05
Materials ............................................... 75,34

TOTAL PARTIDA.................................. 121,59

Altres..................................................... 29,47
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0232 E08121A m Tub cilíndric armat de 1800 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de longi-
tud i 200 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb junta arpó de
30x38 mm, col·locat a fons de rasa.

Ma d'obra .............................................. 2,89
Maquinaria ............................................ 424,92
Materials ............................................... 234,60

TOTAL PARTIDA.................................. 776,76

Altres..................................................... 114,35

0233 E08121E m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre amb junta elàstica, total-
ment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 21,58
Maquinaria ............................................ 7,34
Materials ............................................... 103,20

TOTAL PARTIDA.................................. 140,05

Altres..................................................... 7,93

0234 E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 47,69
Maquinaria ............................................ 1,96
Materials ............................................... 169,15

TOTAL PARTIDA.................................. 245,29

Altres..................................................... 26,49

0235 E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe D-400
per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 49,17
Maquinaria ............................................ 2,04
Materials ............................................... 112,52

TOTAL PARTIDA.................................. 189,04

Altres..................................................... 25,32

0236 E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm. clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acaba-
da.

Ma d'obra .............................................. 47,69
Maquinaria ............................................ 1,96
Materials ............................................... 178,97

TOTAL PARTIDA.................................. 255,70

Altres..................................................... 27,08
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0237 E0820BU1 u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm, classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 49,17
Maquinaria ............................................ 2,04
Materials ............................................... 122,34

TOTAL PARTIDA.................................. 198,35

Altres..................................................... 24,81

0238 E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de pericó,
pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'aca-
bat, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 25,18
Maquinaria ............................................ 1,29
Materials ............................................... 27,29

TOTAL PARTIDA.................................. 58,79

Altres..................................................... 5,04

0239 E0821P u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 67,78
Maquinaria ............................................ 2,31
Materials ............................................... 61,41

TOTAL PARTIDA.................................. 142,64

Altres..................................................... 11,14

0240 E0822 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció en
forma d'U, de 60x35 cm interiors mínim.

Ma d'obra .............................................. 7,45
Materials ............................................... 40,50

TOTAL PARTIDA.................................. 50,83

Altres..................................................... 2,88

0241 E0822B m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció en
forma d'U, de 40x18 cm interiors mínim.

Ma d'obra .............................................. 6,00
Materials ............................................... 28,57

TOTAL PARTIDA.................................. 36,62

Altres..................................................... 2,05

0242 E0824B u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per embornal.

Ma d'obra .............................................. 3,54
Materials ............................................... 65,16

TOTAL PARTIDA.................................. 72,82

Altres..................................................... 4,12
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0243 E08251 u Subministrament i col·locació de tapa i marc circular de fosa dúctil, de
classe D 400 (400 KN), Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm, estanca
i amb junta insonoritzant, segons especificacions tècniques.

Ma d'obra .............................................. 16,60
Materials ............................................... 123,50

TOTAL PARTIDA.................................. 148,51

Altres..................................................... 8,41

0244 E08252 u Subministrament i col·locació de tapa circular Ø650 mm. exterior i marc
quadrat  de 850x850 mm, de fosa dúctil , classe D 400 (400 KN), estan-
ca i amb junta insonoritzant, segons especificacions tècniques.

Ma d'obra .............................................. 16,60
Materials ............................................... 146,30

TOTAL PARTIDA.................................. 172,67

Altres..................................................... 9,77

0245 E08255 u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 750x495x70 mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per embornal.

Ma d'obra .............................................. 3,54
Materials ............................................... 110,00

TOTAL PARTIDA.................................. 120,35

Altres..................................................... 6,81

0246 E08255B u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 973x490x70 mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per embornal.

Ma d'obra .............................................. 4,58
Materials ............................................... 132,00

TOTAL PARTIDA.................................. 144,78

Altres..................................................... 8,20

0247 E0827B u Embocadura armada prefabricada diàmetre 600, inclou tots els tre-
balls d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·lo-
cada i en servei.

Ma d'obra .............................................. 64,60
Maquinaria ............................................ 11,88
Materials ............................................... 124,80

TOTAL PARTIDA.................................. 231,04

Altres..................................................... 29,76
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0248 E0835 u Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegueram,
 amb tub de connexió de PP corrugat doble capa,  de  diàm. 200 mm reco-
bert  de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen els treballs i
materials necessaris  per  a  la  perforació  del  col·lector  existent, conne-
xió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i conexions al tub actual de la
vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics municipals, deixant la parti-
da completament acabada. 

Ma d'obra .............................................. 18,61
Materials ............................................... 37,85

TOTAL PARTIDA.................................. 59,82

Altres..................................................... 3,36

0249 E0835B u Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 43,49
Maquinaria ............................................ 2,70
Materials ............................................... 25,46

TOTAL PARTIDA.................................. 77,41

Altres..................................................... 5,76

0250 E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general

Ma d'obra .............................................. 84,32
Maquinaria ............................................ 2,39
Materials ............................................... 61,41

TOTAL PARTIDA.................................. 160,13

Altres..................................................... 12,01

0251 E0836A u Connexió d'embornal a col·lector general amb tub de pp corrugat
de D.250mm, inclou perforació i junta de conexió, accessoris, exca-
vació i replé de rasa, retirada de terres sobrants a l'abocador, pro-
tecció de tub, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 93,84
Maquinaria ............................................ 2,39
Materials ............................................... 77,89

TOTAL PARTIDA.................................. 202,25

Altres..................................................... 28,13

0252 E0836B u Connexió de baixant a cuneta, inclosa l'arqueta arqueta, totalment acaba-
da.

Ma d'obra .............................................. 92,32
Maquinaria ............................................ 7,68
Materials ............................................... 62,86

TOTAL PARTIDA.................................. 176,82

Altres..................................................... 13,95
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0253 E0837B u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs
tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc Ø800, amb
bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer re-
vestits de polipropilè.

Ma d'obra .............................................. 94,30
Maquinaria ............................................ 2,62
Materials ............................................... 286,96

TOTAL PARTIDA.................................. 436,26

Altres..................................................... 52,37

0254 E0837C u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.
Ma d'obra .............................................. 75,58
Maquinaria ............................................ 2,62
Materials ............................................... 147,02

TOTAL PARTIDA.................................. 268,27

Altres..................................................... 43,04

0255 E0839 m2 Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat, de
30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons plà-
nols.

Ma d'obra .............................................. 5,61
Materials ............................................... 57,00

TOTAL PARTIDA.................................. 66,37

Altres..................................................... 3,76

0256 E0843A u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500, inclou tots els treballs
d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·locada i en
servei.

Ma d'obra .............................................. 64,60
Maquinaria ............................................ 11,88
Materials ............................................... 104,80

TOTAL PARTIDA.................................. 209,78

Altres..................................................... 28,50

0257 E0843C u Embocadura armada prefabricada diàmetre 800, inclou tots els treballs
d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·locada i en
servei.

Ma d'obra .............................................. 64,60
Maquinaria ............................................ 11,88
Materials ............................................... 309,80

TOTAL PARTIDA.................................. 427,08

Altres..................................................... 40,80

0258 E0843CA u Embocadura armada prefabricada fins a diàmetre 1200 mm, inclou tots
els treballs d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·lo-
cada i en servei.

Ma d'obra .............................................. 64,60
Maquinaria ............................................ 11,88
Materials ............................................... 485,40
Altres..................................................... 40,80
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TOTAL PARTIDA.................................. 602,68

Altres..................................................... 40,80

0259 E0844 m2 Protecció de talús amb formigó.

Ma d'obra .............................................. 0,33
Maquinaria ............................................ 7,90
Materials ............................................... 4,56

TOTAL PARTIDA.................................. 13,53

Altres..................................................... 0,74

0260 E0858C u Arqueta  prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis,  inclòs ba-
se de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fundició, totalment acaba-
da.

Ma d'obra .............................................. 58,08
Materials ............................................... 117,21

TOTAL PARTIDA.................................. 185,81

Altres..................................................... 10,52

0261 E0858D u Arqueta  d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó
HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de formigó de
40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons plànols.

Ma d'obra .............................................. 55,30
Maquinaria ............................................ 0,63
Materials ............................................... 143,17

TOTAL PARTIDA.................................. 211,05

Altres..................................................... 11,95

0262 E0867 m Tub porós  PVC de 200 mm de diàmetre, amb junt d'estanqueïtat, col·lo-
cat en rasa de trasdós de mur per drenatge.

Ma d'obra .............................................. 1,86
Materials ............................................... 9,07

TOTAL PARTIDA.................................. 11,58

Altres..................................................... 0,65

0263 E0870 u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb ta-
pa tipus tràmex forat de 3 cm, 3 reixes i bastiment segons plànols, de for-
migó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat,  to-
talment acabada.

Ma d'obra .............................................. 214,42
Maquinaria ............................................ 31,12
Materials ............................................... 920,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.351,99

Altres..................................................... 186,06
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0264 E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb ta-
pa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols, de for-
migó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat,  to-
talment acabada.

Ma d'obra .............................................. 178,21
Maquinaria ............................................ 23,51
Materials ............................................... 708,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1.052,40

Altres..................................................... 142,16

0265 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 4,76
Materials ............................................... 7,32

TOTAL PARTIDA.................................. 15,13

Altres..................................................... 3,05

0266 E0873 m Tub de PP corrugat doble capa de 250 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 4,76
Materials ............................................... 8,24

TOTAL PARTIDA.................................. 16,39

Altres..................................................... 3,39

0267 E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 5,83
Materials ............................................... 10,99

TOTAL PARTIDA.................................. 21,33

Altres..................................................... 4,51

0268 E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i
SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 6,57
Materials ............................................... 12,65

TOTAL PARTIDA.................................. 24,41

Altres..................................................... 5,19
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0269 E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,27
Materials ............................................... 21,50

TOTAL PARTIDA.................................. 32,03

Altres..................................................... 8,26

0270 E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 10,34
Materials ............................................... 24,66

TOTAL PARTIDA.................................. 44,95

Altres..................................................... 9,95

0271 E0878 m Tub de PP corrugat doble capa de 800 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 10,55
Materials ............................................... 44,45

TOTAL PARTIDA.................................. 72,45

Altres..................................................... 17,45

0272 E0879 m Tub de PP corrugat doble capa de 1000 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 12,82
Materials ............................................... 75,00

TOTAL PARTIDA.................................. 116,94

Altres..................................................... 29,12

0273 E0879A m Tub de PP corrugat doble capa de 1200 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 12,82
Materials ............................................... 97,50

TOTAL PARTIDA.................................. 147,95

Altres..................................................... 37,63

0274 E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional d'en-
cofrat, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 7,03
Maquinaria ............................................ 1,05
Materials ............................................... 101,46
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Materials ............................................... 101,46

TOTAL PARTIDA.................................. 117,29

Altres..................................................... 7,75

0275 E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 84,32
Maquinaria ............................................ 2,39
Materials ............................................... 61,41

TOTAL PARTIDA.................................. 160,25

Altres..................................................... 12,13

0276 E0892 u Anulació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, total-
ment acabat.

Ma d'obra .............................................. 78,02
Maquinaria ............................................ 1,05
Materials ............................................... 23,31

TOTAL PARTIDA.................................. 109,65

Altres..................................................... 7,27

0277 E0892A u Anulació d'arqueta o embornal existent, inclosa la connexió amb el con-
ducte o col·lector, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 78,02
Maquinaria ............................................ 1,05
Materials ............................................... 23,31

TOTAL PARTIDA.................................. 109,65

Altres..................................................... 7,27

0278 E0895 u Inspecció interior del col·lector de clavegueram i/o pluvials amb filmació
en circuit tancat de televisió.

Materials ............................................... 940,00

TOTAL PARTIDA.................................. 996,40

Altres..................................................... 56,40

0279 E09101 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.

Ma d'obra .............................................. 0,96
Materials ............................................... 0,72

TOTAL PARTIDA.................................. 1,97

Altres..................................................... 0,29

0280 E09102 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.

Ma d'obra .............................................. 0,96
Materials ............................................... 1,22
Altres..................................................... 0,32

 Pàgina 50



QUADRE DE PREUS 2
Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 2,50

Altres..................................................... 0,32

0281 E09170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula comporta manual DN100 mm. i
10 bar de PN.

Ma d'obra .............................................. 27,08
Materials ............................................... 138,39

TOTAL PARTIDA.................................. 175,40

Altres..................................................... 9,93

0282 E09176 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN25 mm, i 10 bar de
PN.

Ma d'obra .............................................. 12,20
Materials ............................................... 16,75

TOTAL PARTIDA.................................. 30,69

Altres..................................................... 1,74

0283 E09177 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar de
PN.

Ma d'obra .............................................. 14,05
Materials ............................................... 24,52

TOTAL PARTIDA.................................. 40,89

Altres..................................................... 2,32

0284 E09189 u Connexió de servei d'aigua, inclòs excavació, tub de PE de Ø110 mm. de
diàmetre, rebliment amb sorra de riu i formigó de protecció HM-20.

Ma d'obra .............................................. 4,25
Maquinaria ............................................ 1,19
Materials ............................................... 10,93

TOTAL PARTIDA.................................. 19,53

Altres..................................................... 3,16

0285 E09501 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.

Ma d'obra .............................................. 0,96
Materials ............................................... 0,88

TOTAL PARTIDA.................................. 2,14

Altres..................................................... 0,30

0286 E09507 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris,
soldat i col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,38
Materials ............................................... 7,08
Altres..................................................... 0,76
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TOTAL PARTIDA.................................. 10,22

0287 E10100 m Tub de PVC corrugat de 110 mm. de diàmetre nominal, enterrat
amb grau de resistència al xoc 7, col.locat. 

Ma d'obra .............................................. 0,45
Materials ............................................... 2,61

TOTAL PARTIDA.................................. 3,25

Altres..................................................... 0,19

0288 E101001 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450
N, muntat com a canalització soterrada 

Ma d'obra .............................................. 0,45
Materials ............................................... 3,35

TOTAL PARTIDA.................................. 4,03

Altres..................................................... 0,23

0289 E101002 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da 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 

Ma d'obra .............................................. 0,56
Materials ............................................... 5,50

TOTAL PARTIDA.................................. 6,43

Altres..................................................... 0,37

0290 E10100A m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

Ma d'obra .............................................. 0,37
Materials ............................................... 0,81

TOTAL PARTIDA.................................. 1,25

Altres..................................................... 0,07

0291 E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada 

Ma d'obra .............................................. 0,37
Materials ............................................... 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 2,71

Altres..................................................... 0,16
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0292 E10103 m Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

Ma d'obra .............................................. 1,70
Materials ............................................... 5,48

TOTAL PARTIDA.................................. 7,61

Altres..................................................... 0,43

0293 E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV,
col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

Ma d'obra .............................................. 1,70
Materials ............................................... 3,65

TOTAL PARTIDA.................................. 5,67

Altres..................................................... 0,32

0294 E10108 m Conductor de coure tetrapolar 4x2,5 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

Ma d'obra .............................................. 1,70
Materials ............................................... 1,75

TOTAL PARTIDA.................................. 3,66

Altres..................................................... 0,21

0295 E10113 m Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kv, col·locat en línia d'enllumenat vista engrapada a la façana, inclòs esca-
les o bastides necessàries per a la instal·lació.

Ma d'obra .............................................. 1,70
Materials ............................................... 7,08

TOTAL PARTIDA.................................. 9,31

Altres..................................................... 0,53

0296 E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i
sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector
dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.

Ma d'obra .............................................. 1,32
Materials ............................................... 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 3,80

Altres..................................................... 1,13

0297 E10121B m Conductor de coure nu de 16 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i
sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector
dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.

Ma d'obra .............................................. 1,32
Materials ............................................... 0,62

TOTAL PARTIDA.................................. 3,02

Altres..................................................... 1,08
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0298 E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia
amb soldadura aluminotèrmica.

Ma d'obra .............................................. 2,20
Materials ............................................... 12,12

TOTAL PARTIDA.................................. 19,95

Altres..................................................... 5,63

0299 E10128 u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, in-
clòs excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment
acabada.

Ma d'obra .............................................. 11,93
Maquinaria ............................................ 0,08
Materials ............................................... 21,46

TOTAL PARTIDA.................................. 39,22

Altres..................................................... 5,75

0300 E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs ex-
cavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment acaba-
da.

Ma d'obra .............................................. 14,30
Maquinaria ............................................ 0,21
Materials ............................................... 44,72

TOTAL PARTIDA.................................. 72,74

Altres..................................................... 13,51

0301 E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

Ma d'obra .............................................. 0,65
Materials ............................................... 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1,12

Altres..................................................... 0,07

0302 E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector, mun-
tat segons el contingut de l'esquema del plànol corresponent, de fins a 6
sortides, equipat amb estabilitzador-reductor de flux, doble nivell i progra-
mació per rellotge astronòmic, interruptors magnetotèrmics i diferencials,
totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou base de formigó d'ancorat-
ge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pintat tipus ARI, grau de protec-
ció IP-55, IK-10, tot inclòs.

Ma d'obra .............................................. 169,44
Materials ............................................... 4.612,45

TOTAL PARTIDA.................................. 5.068,75

Altres..................................................... 286,86

0303 E10133 m Subministrament i col·locació de placa PEAD.
Ma d'obra .............................................. 0,94
Materials ............................................... 3,09

TOTAL PARTIDA.................................. 4,27

Altres..................................................... 0,24
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0304 E10137 u Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament CS 400 A amb
sortida a CGP i línia de distribució per la part inferior,  grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Ma d'obra .............................................. 42,36
Materials ............................................... 172,82

TOTAL PARTIDA.................................. 228,09

Altres..................................................... 12,91

0305 E10139 pa Partida alçada a justificar per la memòria tècnica de disseny i legalització
d'enllumenat públic visada.

Sense descomposició

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

0306 E10141 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament indi-
vidual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes mo-
dulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mi-
des totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fu-
sibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'in-
tensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferen-
cial, col·locat superficialment.

Ma d'obra .............................................. 51,67
Materials ............................................... 309,67

TOTAL PARTIDA.................................. 383,02

Altres..................................................... 21,68

0307 E10142 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament tri-
fàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre
55 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de fins a 400 A regula-
ble entre 80 i 400 A i poder de tall de 10 a 20 kA, inclou protecció diferen-
cial amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat
en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat ados-
sat al conjunt de protecció i mesura, totalment col·locat, muntat i provat.

Ma d'obra .............................................. 79,57
Materials ............................................... 778,95

TOTAL PARTIDA.................................. 910,03

Altres..................................................... 51,51

0308 E10143 u Subministrament i instal·lació de caixa de distribució per urbanitzacions
CDU 400 de doble aïllament i autoextingible,  grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment i amb estesa subterrània.

Ma d'obra .............................................. 42,36
Materials ............................................... 147,94

TOTAL PARTIDA.................................. 201,72

Altres..................................................... 11,42

0309 E10145 u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU), LSBT,
col·locat i muntat.

Ma d'obra .............................................. 46,81
Maquinaria ............................................ 12,62
Materials ............................................... 474,10
Altres..................................................... 32,01
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TOTAL PARTIDA.................................. 565,54

0310 E10148 u Subministrament i col·locació de postecillo segons especificacions de
companyia, inclou tots els treballs necesaris per deixar la partida comple-
tament acabada.

Ma d'obra .............................................. 39,56
Maquinaria ............................................ 21,04
Materials ............................................... 192,39

TOTAL PARTIDA.................................. 274,05

Altres..................................................... 21,06

0311 E10149 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de les línies, llumeneres i qua-
dres existents.

Sense descomposició

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

0312 E10204 u Desplaçament i col·locació de pal de menys de 8 m d'alçada a menys de
100 m de distància, totalment instal·lat.

Ma d'obra .............................................. 66,25
Maquinaria ............................................ 84,14

TOTAL PARTIDA.................................. 166,96

Altres..................................................... 16,57

0313 E10204B u Desmuntatge, apilament  i muntatge de fanal, inclou la demolició de la ba-
se de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la nova base
de formigó, inclosos els perns; el desplaçament del punt de connexionat
(tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat, etc), la reposició de
panot i tots i tots els treballs i materials necessaris.

Ma d'obra .............................................. 101,47
Maquinaria ............................................ 84,14
Materials ............................................... 327,20

TOTAL PARTIDA.................................. 543,13

Altres..................................................... 30,32

0314 E10207 u Desplaçament i col·locació de llumenera de més de 8 m d'alçada a
menys de 100 m de distància, totalment instal·lada i connexionada.

Ma d'obra .............................................. 38,53
Maquinaria ............................................ 33,66
Materials ............................................... 163,31

TOTAL PARTIDA.................................. 256,98

Altres..................................................... 21,48

0315 E10215 u Retirada de llumenera i trasllat al magatzem de l'Ajuntament.

Ma d'obra .............................................. 24,58
Maquinaria ............................................ 46,28

TOTAL PARTIDA.................................. 82,66

Altres..................................................... 11,80
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0316 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic i trasllat al magatzem de l'Ajuntament.

Ma d'obra .............................................. 17,90
Maquinaria ............................................ 33,66

TOTAL PARTIDA.................................. 61,72

Altres..................................................... 10,16

0317 E10225 m Arrencada de tubs de qualsevol diàmetre, cablejat i accessoris d'instal·la-
ció elèctrica superficial o soterrada, inclòs part proporcional d'accessoris i
arquetes, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 0,56
Maquinaria ............................................ 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 0,72

Altres..................................................... 0,05

0318 E1101 u Banc de fusta pintat i envernissat, de 2 m de llargària, 10 llistons de
2,5x5,2 cm., cargols passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, an-
corat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

Ma d'obra .............................................. 19,44
Materials ............................................... 254,53

TOTAL PARTIDA.................................. 291,78

Altres..................................................... 17,81

0319 E1103 m3 Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbellada,
col·locada.

Ma d'obra .............................................. 3,54
Materials ............................................... 12,87

TOTAL PARTIDA.................................. 17,39

Altres..................................................... 0,98

0320 E1104 u Escocell de 106x106 cm. de llum i 25 cm. de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 113x20x7 cm. d'un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment i base de formigó HM-20, inclosa i la seva excavació i
paviment drenant epoxi amb repelent de gossos i capa de 10 cm. de
tot-u, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 23,03
Maquinaria ............................................ 0,01
Materials ............................................... 144,05

TOTAL PARTIDA.................................. 183,01

Altres..................................................... 15,92

0321 E1104B u Escocell de 106x106 cm. de llum i 15 cm. de fondària, amb llambordins
160x160x80 mm permeables, color gris, amb una capa de rejuntament de
sorra de diàmetre inferior a 2 mm, sobre 3 cm de llit de sorra i base de 5
cm de gruix de grava compactada, i vorada tipus tauló de 7x20 cm de for-
migó, rejuntades amb morter de ciment i base de formigó HM-20, i inclosa
la seva excavació, col·locat, segons plànols.

Ma d'obra .............................................. 28,80
Maquinaria ............................................ 0,01
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Maquinaria ............................................ 0,01
Materials ............................................... 64,74

TOTAL PARTIDA.................................. 105,60

Altres..................................................... 12,05

0322 E1107 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus tauló, col·locat, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 6,21
Maquinaria ............................................ 0,42
Materials ............................................... 7,63

TOTAL PARTIDA.................................. 15,82

Altres..................................................... 1,56

0323 E1108 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus jardí, col·locat, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 6,21
Maquinaria ............................................ 0,42
Materials ............................................... 7,74

TOTAL PARTIDA.................................. 15,94

Altres..................................................... 1,57

0324 E1109 m Vorada de peces de formigó de 15x30 cm. tipus J-1, col·locat, inclosa l'ex-
cavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 6,21
Maquinaria ............................................ 0,42
Materials ............................................... 8,80

TOTAL PARTIDA.................................. 17,07

Altres..................................................... 1,64

0325 E11101 m Canalització en calçada i capa de trànsit d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàme-
tre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en sub-
grups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de detec-
ció, cinta de senyalització i morter M-300 de color a determinar per la
D.O., mitjançant microrasa de 10 cm d'amplària i de fins a 30 cm de pro-
funditat en qualsevol tipus de paviment i de ferm, inclòs aspirat, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
desplaçaments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels equips
d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra, ma-
quinària, materials i senyalització provisional d'obra.

Ma d'obra .............................................. 9,46
Maquinaria ............................................ 9,90
Materials ............................................... 10,40

TOTAL PARTIDA.................................. 32,39

Altres..................................................... 2,64
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0326 E11102 m Canalització en calçada i capa base d'infraestructura de comunicacions
soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de detecció, cinta de
senyalització i morter M-300, mitjançant microrasa de 10 cm d'amplària i
de fins a 30 cm de profunditat en qualsevol tipus de paviment, ferm i ter-
reny, inclòs aspirat, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, desplaçaments, despeses de maquinària,
trasllats parcials dels equips d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els ele-
ments auxiliars, mà d'obra, maquinària, materials i senyalització provisio-
nal d'obra.

Ma d'obra .............................................. 6,25
Maquinaria ............................................ 7,01
Materials ............................................... 10,21

TOTAL PARTIDA.................................. 25,72

Altres..................................................... 2,26

0327 E11103 m Canalització sota cuneta, en la base granular, d'infraestructura de comuni-
cacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en sub-
grups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització,
col·locats en base de 3 a fons de rasa, inclòs l'excavació del dau, càrrega
i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

Ma d'obra .............................................. 5,50
Maquinaria ............................................ 2,52
Materials ............................................... 9,46

TOTAL PARTIDA.................................. 19,44

Altres..................................................... 1,96

0328 E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada for-
mada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i de 2
mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3 amb vaina
plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·locats en base de
3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i transport a l'interior d'o-
bra o abocador, cànon i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 4,94
Maquinaria ............................................ 1,68
Materials ............................................... 9,46

TOTAL PARTIDA.................................. 17,95

Altres..................................................... 1,87

0329 E11105 m Creuament en calçada de canalització d'infraestructura de comunicacions
soterrada formada per 9 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exte-
rior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·locats
en base de 3 a fons de rasa, rebliment amb formigó HNE-15, inclòs talls,
demolició del paviment existent, excavació, càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador, cànon i condicionament del mateix. 

Ma d'obra .............................................. 5,50
Maquinaria ............................................ 5,28
Materials ............................................... 21,12

TOTAL PARTIDA.................................. 34,66

Altres..................................................... 2,76
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 34,66

0330 E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets
de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat
sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de parets, conne-
xions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels ex-
trems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim
de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tanca-
ment de seguretat i distinitiu de la corporació, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 77,32
Maquinaria ............................................ 38,12
Materials ............................................... 497,07

TOTAL PARTIDA.................................. 663,07

Altres..................................................... 50,56

0331 E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets
de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat
sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de parets, conne-
xions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels ex-
trems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim
de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tanca-
ment de seguretat i distintiu de la corporació, totalment acabada.

Ma d'obra .............................................. 78,16
Maquinaria ............................................ 38,38
Materials ............................................... 899,42

TOTAL PARTIDA.................................. 1.103,36

Altres..................................................... 87,40

0332 E111304 u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 8m/4mm/90mm, in-
closos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles SERTSEM CF-105 i ca-
ble 3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en caixa a l'interior, hissada, aplo-
mada i fixada sobre dau de formigó. 

Ma d'obra .............................................. 101,47
Maquinaria ............................................ 84,14
Materials ............................................... 713,34

TOTAL PARTIDA.................................. 952,89

Altres..................................................... 53,94

0333 E111322 u Columna model NICKOLSON, d'acer galvanitzat apte per resistir am-
bients marins corrosius, amb una alçada total de 3950 mm, inclou la base
i el fust, conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure 2x2,5 mm2
per al doble nivell,  perns i altres elements auxiliars, instal·lada i connexio-
nada en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formi-
gó.

Ma d'obra .............................................. 28,11
Maquinaria ............................................ 8,41
Materials ............................................... 268,38

TOTAL PARTIDA.................................. 323,19

Altres..................................................... 18,29
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0334 E111346 u Subministrament i col.locació de punt de llum solar 12 lux, inclou
columna de 6m de alçada, llumenera ATP Enur Micro LED 40 òptica
A4 3000 o similar, panell solar 300 Wp 24v, 2 bateries amb autono-
mia fins a 5 dies sense radiació. Posta a terra ambpica, totalment
acabat i en servei.

Ma d'obra .............................................. 101,47
Maquinaria ............................................ 84,14
Materials ............................................... 1.993,34

TOTAL PARTIDA.................................. 2.309,69

Altres..................................................... 130,74

0335 E111561 u Projector model TNG-400/AS, armadura de fosa d'alumini, amb equip in-
corporat de doble nivell (2N) per làmpara V.m.h. de 250 W -EF-, muntat
en placa extraïble prevista de regletes de connexió.

Ma d'obra .............................................. 42,16
Maquinaria ............................................ 21,04
Materials ............................................... 483,83

TOTAL PARTIDA.................................. 579,85

Altres..................................................... 32,82

0336 E111566E u Llumenera model VMAX 70 W LED de Carandini o similar
L073.V2.F4L2.SE2.C9 làmpades i caixa de fusibles inclòs.

Ma d'obra .............................................. 42,16
Maquinaria ............................................ 21,04
Materials ............................................... 431,83

TOTAL PARTIDA.................................. 524,73

Altres..................................................... 29,70

0337 E111566J u Subministre i muntatge de llumenera model Century de Carandini o
similar de fundició d'alumini EN AC-44300, amb vidre templat de 5
mm. IP66, IK10 i AC220-240. Vidre pla (CC). 1800lm 17w 2200K (24
LEDs a 200mA). Distribució òptica ALM1. Fixació vertical o lateral.
Clase elèctrica I. Driver regulable per Sensor Ready. Amb protector
de sobretensions. Base Zhaga superior amb tapa IP66. Fotocèl·lula.
Color negre Ral 7015 Texturat.

Ma d'obra .............................................. 42,16
Maquinaria ............................................ 21,04
Materials ............................................... 558,83

TOTAL PARTIDA.................................. 659,35

Altres..................................................... 37,32

0338 E111571 u Llumenera LIBRA o equivalent. Graus de protecció IP66. Grau IK10 pel di-
fussor i la carcassa. Aïllament Classe II. Equipada amb  LED 3000K de
55W òptica A7.

Ma d'obra .............................................. 42,16
Maquinaria ............................................ 21,04
Materials ............................................... 555,83

TOTAL PARTIDA.................................. 656,17

Altres..................................................... 37,14
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0339 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i
regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques es-
pecificades al plec de condicions.

Ma d'obra .............................................. 0,34
Maquinaria ............................................ 0,14
Materials ............................................... 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 0,89

0340 E1157 u Subministrament i instal·lació de paperera circular de 50-60l de capacitat,
anclades mecànicament.

Ma d'obra .............................................. 22,33
Materials ............................................... 85,00

TOTAL PARTIDA.................................. 113,77

Altres..................................................... 6,44

0341 E1159 m Construcció i reconstrucció de murs de pedra seca, fins una alçada màxi-
ma de 60 cm, segons s'especifica a la cartografia.

Ma d'obra .............................................. 82,00
Materials ............................................... 17,98

TOTAL PARTIDA.................................. 105,98

Altres..................................................... 6,00

0342 E1160 m Tanca mixta de ferro-fusta fabricada per mòduls travessers de ferro galva-
nitzat amb pilars de fusta cada 2 m amb un tap metàl.lic galvanitzat a la
testa i llistons de fusta rectangulars col·locats verticalment de pi flandes
tractat a l’autoclau nivell IV amb la impregnació realitzada per mitjà del sis-
tema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i ar-
sèni, d' 1 m d'alçària, inclòs el subministrament i transport a l'obra, com-
pletament muntada i instal·lada.

Ma d'obra .............................................. 12,20
Maquinaria ............................................ 12,62
Materials ............................................... 110,70

TOTAL PARTIDA.................................. 145,19

Altres..................................................... 9,67

0343 E1181 u Transplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavado-
ra i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, exca-
vació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plan-
tació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb sorra,
terra i compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Ma d'obra .............................................. 113,07
Maquinaria ............................................ 134,16
Materials ............................................... 5,89

TOTAL PARTIDA.................................. 268,31

Altres..................................................... 15,19
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0344 E1187 m3 Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de prés-
tec, sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alça-
da, inclòs refinat manual dels talussos (gruix mitjà tant en rotonda com en
illetes laterals de 15 cm.)

Ma d'obra .............................................. 0,26
Maquinaria ............................................ 0,61
Materials ............................................... 7,56

TOTAL PARTIDA.................................. 8,93

Altres..................................................... 0,50

0345 E1188 m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramat-
ge, inclou transport.

Ma d'obra .............................................. 1,83
Materials ............................................... 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 3,53

Altres..................................................... 0,20

0346 E1196 m Tanca de fusta tipus "texana" o similar d'1 m. d'alçada, amb pals d'1,5 me-
tres i 10 cm de diàmetre i dos pals horitzontals de 2,5 m de llargada i 8
cm de diàmetre separats entre ells 45 cm, incloses les unions mètal·li-
ques, materials auxiliars, enclavament, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 10,34
Materials ............................................... 22,70

TOTAL PARTIDA.................................. 36,53

Altres..................................................... 3,49

0347 E1197 m Barrera de seguretat mixta de fusta-metall  homologada, nivell de conten-
ció N2, formada per trams de 4 metres amb ànima de ferro galvanitzada
en calent i recoberta de fusta. Verticals de 160 mm de diàmetre i alçada
de 700 mm i els horitzontals de 18 mm. de diàmetre, inclòs elements de fi-
xació, materials auxiliars, enclavament i soldadures.

Ma d'obra .............................................. 10,34
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 72,54

TOTAL PARTIDA.................................. 91,26

Altres..................................................... 6,62

0348 E1197A u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat mixta de fusta-metall, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, in-
cloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, in-
clòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 42,36
Maquinaria ............................................ 1,76
Materials ............................................... 1.435,31

TOTAL PARTIDA.................................. 1.568,19

Altres..................................................... 88,76
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0349 E1197B u Terminal en forma de cua de peix per a barrera de seguretat mixta de fus-
ta-metall, secció doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, to-
talment col·locat.

Ma d'obra .............................................. 2,27
Materials ............................................... 69,88

TOTAL PARTIDA.................................. 76,48

Altres..................................................... 4,33

0350 E1208 u Desplaçament de semàfor, inclòs fonamentació i connexions.

Ma d'obra .............................................. 291,43
Maquinaria ............................................ 336,56
Materials ............................................... 327,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.029,73

Altres..................................................... 74,54

0351 E1210 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat

Ma d'obra .............................................. 30,72
Maquinaria ............................................ 0,52
Materials ............................................... 57,43

TOTAL PARTIDA.................................. 93,97

Altres..................................................... 5,30

0352 E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions se-
mafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat inte-
riorment.

Ma d'obra .............................................. 27,82
Maquinaria ............................................ 0,52
Materials ............................................... 54,58

TOTAL PARTIDA.................................. 87,89

Altres..................................................... 4,97

0353 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 39,84
Maquinaria ............................................ 0,52
Materials ............................................... 108,83

TOTAL PARTIDA.................................. 158,12

Altres..................................................... 8,93

0354 E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions se-
mafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat inte-
riorment.

Ma d'obra .............................................. 36,93
Maquinaria ............................................ 0,52
Materials ............................................... 104,27

TOTAL PARTIDA.................................. 150,22

Altres..................................................... 8,50
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0355 E1273 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 4x2.5 mm² 0,6/1
kV, col.locat en tubular soterrat.

Ma d'obra .............................................. 1,35
Materials ............................................... 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 2,39

Altres..................................................... 0,14

0356 E1274 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 2x16 mm² 0,6/1
kV, col·locat en tubular soterrat.

Ma d'obra .............................................. 1,35
Materials ............................................... 1,64

TOTAL PARTIDA.................................. 3,17

Altres..................................................... 0,18

0357 E1276 m Conductor nu d´1x35 mm2 per a presa de terra, instal·lat

Ma d'obra .............................................. 1,35
Materials ............................................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,49

Altres..................................................... 0,14

0358 E1277 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure d' 1x16 mm²
groc-verd per línia de terra, col·locat en tubular soterrat.

Ma d'obra .............................................. 1,35
Materials ............................................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,49

Altres..................................................... 0,14

0359 E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, in-
clou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar
posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïlla-
ment, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte
estat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 190,00

0360 E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició
en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o
mecànics.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 19,88
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0361 E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministra-
ment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 27,48

0362 E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de
plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 32,99

0363 E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus es-
pecials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de
plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 143,00

0364 E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no
especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

0365 E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 13,25

0366 E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics
no especials, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 8,20

0367 E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 7,35
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TOTAL PARTIDA.................................. 7,35

0368 E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 81,26

0369 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de re-
alitzar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 25.000,00

0370 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalitza-
ció, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 15.000,00

0371 E5403A m2 Pintat de parament de formigó amb color òxid ocre, deixant oxidar la su-
perfície, inclòs tots els treballs de preparació i acabat final.

Ma d'obra .............................................. 2,07
Materials ............................................... 1,77

TOTAL PARTIDA.................................. 4,07

Altres..................................................... 0,23

0372 SYS1701 pa Partida alçada en concepte de l'aplicació del Estudi de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 44.055,36

Tarragona, setembre de 2020

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTSL'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP D'ÀREA DEL SATEL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 Ctra. TV-7044 De la Riba a Farena

SUBCAPITOL 01.01 Demolicions i moviments de terres

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

24,52 32,33 792,73

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

420,90 6,14 2.584,33

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

2,40 18,75 45,00

E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivellado-
ra i piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'hu-
mectació.

2,40 19,48 46,75

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

653,04 26,87 17.547,18

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

2.721,00 1,75 4.761,75

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

272,10 6,44 1.752,32

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

120,00 4,66 559,20

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 Demolicions i moviments de terres.......................... 28.089,26
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SUBCAPITOL 01.02 Drenatges

E0502BA m3 Formigó en massa tipus HM-20/12 reforçat amb fibres per al recres-
cut de cunetes, elaborat en planta, col·locat i perfilat.

84,00 82,31 6.914,04

E0502C m2 Pont d'unió per a materials cimentosos sobre formigó, amb ba-
se de morter sec preparat a base de ciments especials, resines i
àrids seleccionats, totalment aplicat sobre la superfície

500,00 1,94 970,00

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

14,40 3,68 52,99

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

464,97 117,29 54.536,33

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

1,00 1.052,40 1.052,40

E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

1.021,00 1,38 1.408,98

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

1.700,00 2,31 3.927,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 Drenatges.................................................................... 68.861,74
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E07363 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA2/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi, termolacada en RAL verd-marró a definir per
la Propietat.

140,00 47,56 6.658,40

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

650,00 32,44 21.086,00

E0735 ut Increment per dificultat en terreny que no reuneix les característiques
per enclavament tipus (terreny amb roca, excessivament tou o per es-
tructura de qualsevol tipus), per la fonamentació de qualsevol barrera
de seguretat metàl·lica, incloses peces especials per aquests casos,
totalment col·locada.

4,00 17,26 69,04

E0736B1V u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termolacat
en RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de secció
doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locat.

2,00 365,09 730,18

E0736C1V u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termo-
lacat en RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de
secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, to-
pall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs en-
clavament i soldadures, totalment col·locat.

2,00 435,02 870,04

E0736FV u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, termo-
lacat en RAL verd-marró a definir per la Propietat, incloent tanca de
secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, to-
pall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs en-
clavament i soldadures, totalment col·locat.

1,00 184,44 184,44

E0736DV u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres termolacat en
RAL verd-marró a definir per la Propietat, col·locat en corba a 90º o
radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separa-
dors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

4,00 150,28 601,12

E0736E_V u Terminal en forma de cua de peix, termolacat en RAL verd-marró a
definir per la Propietat, per a barrera de seguretat secció doble ona,
inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.

1,00 28,27 28,27
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

5,00 13,24 66,20

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

3,00 28,39 85,17

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

571,00 49,43 28.224,53

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 58.603,39

TOTAL CAPITOL 01 Ctra. TV-7044 De la Riba a Farena ......................................................................... 155.554,39
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 Ctra. TV-2041 De N-340 a TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre

SUBCAPITOL 02.01 Moviment de terres i demolicions

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

350,00 1,75 612,50

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

42,00 32,33 1.357,86

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

52,50 18,75 984,38

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

35,00 6,44 225,40

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 Moviment de terres i demolicions ............................ 3.180,14

SUBCAPITOL 02.02 Drenatges

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

63,00 117,29 7.389,27

E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nomi-
nal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

350,00 24,41 8.543,50

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

3,00 1.052,40 3.157,20

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

1,00 255,70 255,70

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

84,00 26,87 2.257,08
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

84,00 68,25 5.733,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 Drenatges.................................................................... 27.335,75

SUBCAPITOL 02.03 Senyalització,  abalisament i sistemes de contenció

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

100,00 6,72 672,00

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

1,00 13,24 13,24

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

4,00 28,39 113,56

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

300,00 32,44 9.732,00

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

4,00 331,70 1.326,80

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

4,00 484,84 1.939,36

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

2,00 150,28 300,56

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 Senyalització,  abalisament i sistemes de ............... 14.097,52
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 02 Ctra. TV-2041 De N-340 a TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre........................ 44.613,41
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 Ctra. T-301 Tivenys

SUBCAPITOL 03.01 Demolicions i moviments de terres

E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i
tapat del forat. 

20,00 204,94 4.098,80

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

600,00 0,53 318,00

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

720,00 6,14 4.420,80

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

144,80 4,20 608,16

E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

600,00 2,11 1.266,00

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon
i condicionament del mateix.

10,00 28,76 287,60

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

230,00 1,75 402,50

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

23,00 6,44 148,12

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 Demolicions i moviments de terres.......................... 11.549,98
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 03.02 Fonamentació i murs

E0410B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·lo-
cats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

162,00 21,96 3.557,52

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

16,00 68,25 1.092,00

E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, de qualsevol forma col·lo-
cat, inclou muntatge i desmuntatge i p.p. d'accessoris.

8,50 30,52 259,42

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusi-
vament l'elaboració i la seva col·locació

139,13 1,17 162,78

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·lo-
cat.

4,25 71,06 302,01

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

91,80 26,87 2.466,67

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 Fonamentació i murs ................................................. 7.840,40

SUBCAPITOL 03.03 Drenatges

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

15,50 87,57 1.357,34

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

22,68 3,68 83,46

E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

170,00 1,38 234,60

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

45,90 117,29 5.383,61

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

2,00 1.052,40 2.104,80
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

20,00 1,75 35,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

10,00 4,66 46,60

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

38,40 18,75 720,00

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

19,20 4,20 80,64

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

14,40 19,49 280,66

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

4,00 68,25 273,00

E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

60,00 32,03 1.921,80

E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

1,00 160,25 160,25

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

61,20 26,87 1.644,44

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 Drenatges.................................................................... 14.326,20
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 03.04 Xarxa d'enllumenat

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

50,60 18,75 948,75

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

30,60 4,20 128,52

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

15,20 19,49 296,25

E101001 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

20,00 4,03 80,60

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

200,00 2,71 542,00

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

200,00 1,12 224,00

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

2,00 150,22 300,44

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

9,00 87,89 791,01

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

12,00 4,66 55,92

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

40,00 1,75 70,00

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la
línia amb soldadura aluminotèrmica.

9,00 19,95 179,55

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

200,00 5,67 1.134,00
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E10121B m Conductor de coure nu de 16 mm2, unipolar, col·locat al fons de la ra-
sa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub pro-
tector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les deriva-
cions.

200,00 3,02 604,00

E10128 u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim,
inclòs excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, total-
ment acabada.

9,00 39,22 352,98

E111322 u Columna model NICKOLSON, d'acer galvanitzat apte per resistir am-
bients marins corrosius, amb una alçada total de 3950 mm, inclou la
base i el fust, conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure
2x2,5 mm2 per al doble nivell,  perns i altres elements auxiliars, ins-
tal·lada i connexionada en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixa-
da sobre dau de formigó.

9,00 323,19 2.908,71

E111566E u Llumenera model VMAX 70 W LED de Carandini o similar
L073.V2.F4L2.SE2.C9 làmpades i caixa de fusibles inclòs.

9,00 524,73 4.722,57

E10139 pa Partida alçada a justificar per la memòria tècnica de disseny i legalit-
zació d'enllumenat públic visada.

1,00 500,00 500,00

E10149 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de les línies, llumeneres i
quadres existents.

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 Xarxa d'enllumenat..................................................... 14.339,30

SUBCAPITOL 03.05 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

2,00 28,39 56,78

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1,00 199,14 199,14

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

30,00 49,43 1.482,90

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

130,00 32,44 4.217,20
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

2,00 331,70 663,40

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

2,00 150,28 300,56

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 6.919,98

TOTAL CAPITOL 03 Ctra. T-301 Tivenys ................................................................................................. 54.975,86
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PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 Ctra. TP-7049 De Reus a Castellvell del Camp

SUBCAPITOL 04.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

100,00 1,75 175,00

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats so-
bre formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

138,00 5,13 707,94

E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

125,00 6,12 765,00

E0224A u Demolició d'imbornal o arqueta, de parets de 30 cm de maó, amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

6,00 49,36 296,16

E0201 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, inclòs transport dels ma-
terials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix

1,28 49,97 63,96

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

63,00 6,14 386,82

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 Demolicions i moviment de terres............................ 2.394,88

 Pàgina 14



PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 04.02 Ferms i paviments

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

86,00 26,87 2.310,82

E0621 m Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

125,00 21,24 2.655,00

E1107 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus tauló, col·locat, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter
de ciment.

110,00 15,82 1.740,20

E0667B m Vorada remuntable de formigó de 22x20/12 cm. (tipus C-7), col·loca-
da, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada
amb morter de ciment.

35,00 22,53 788,55

E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de
formigó HM-20 inclòs, totalment col·locada

135,00 13,38 1.806,30

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat
sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

263,00 23,34 6.138,42

E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

33,00 24,48 807,84

E0638R m  Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles
amb vorada tipus T-3 sobre base de formigó i excavació, ambdues in-
closes, segons plànols,  totalment acabat.

40,00 25,99 1.039,60

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 Ferms i paviments...................................................... 17.286,73
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 04.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

6,00 28,39 170,34

E0731C u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent , inclosa fonamenta-
ció.

1,00 43,53 43,53

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1,00 199,14 199,14

E0783A u Delimitador per carril bici prefabricat de cautxú de 550x150x8 mm. de
mesura total, i peces terminals, col·locat, inclòs material de fixació al
paviment, segons plànols.

720,00 30,88 22.233,60

E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2,00 70,37 140,74

E0711 u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

4,00 87,73 350,92

E0738 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre,
col·locat.

19,20 20,12 386,30

E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

6,00 26,29 157,74

E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa
o de formigò, totalment acabada.

2.890,00 5,74 16.588,60

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.

128,00 11,33 1.450,24

E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

3.400,00 0,40 1.360,00

E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal

3.400,00 0,13 442,00

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

2,00 117,94 235,88

E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

2,00 133,86 267,72

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre
MC, col·locat.

2,62 34,86 91,33
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MD, col·locat.

5,00 39,99 199,95

E0757DG m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada.

1,70 281,32 478,24

E0750 m2  Fletxa o cartell d'alumini, nivell 2 HIP, amb guies d'alumini per a se-
nyals d'informació i d'orientació, col·locada.

0,24 311,66 74,80

TOTAL SUBCAPITOL 04.03 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 44.871,07

SUBCAPITOL 04.04 Xarxa de telecomunicacions

E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

5,00 53,80 269,00

E11102 m Canalització en calçada i capa base d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de
detecció, cinta de senyalització i morter M-300, mitjançant microrasa
de 10 cm d'amplària i de fins a 30 cm de profunditat en qualsevol ti-
pus de paviment, ferm i terreny, inclòs aspirat, càrrega, transport a l'a-
bocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, desplaça-
ments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels equips d'acord
amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra, maqui-
nària, materials i senyalització provisional d'obra.

1.700,00 25,72 43.724,00

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 1.103,36 3.310,08

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

11,00 663,07 7.293,77
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E11105 m Creuament en calçada de canalització d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 9 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senya-
lització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, rebliment amb formi-
gó HNE-15, inclòs talls, demolició del paviment existent, excavació,
càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix. 

20,00 34,66 693,20

TOTAL SUBCAPITOL 04.04 Xarxa de telecomunicacions..................................... 55.290,05

SUBCAPITOL 04.05 Reposició de serveis

E0892A u Anulació d'arqueta o embornal existent, inclosa la connexió amb el
conducte o col·lector, totalment acabat.

5,00 109,65 548,25

E10204B u Desmuntatge, apilament  i muntatge de fanal, inclou la demolició de
la base de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la
nova base de formigó, inclosos els perns; el desplaçament del punt
de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat,
etc), la reposició de panot i tots i tots els treballs i materials necessa-
ris.

1,00 543,13 543,13

E1208 u Desplaçament de semàfor, inclòs fonamentació i connexions.

2,00 1.029,73 2.059,46

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

1,00 87,89 87,89

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

1,00 150,22 150,22

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

2,00 189,04 378,08

TOTAL SUBCAPITOL 04.05 Reposició de serveis.................................................. 3.767,03

TOTAL CAPITOL 04 Ctra. TP-7049 De Reus a Castellvell del Camp..................................................... 123.609,76
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 Ctra. TV-2232 Els Garidells

SUBCAPITOL 05.01 Demolicions i moviments de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

90,00 1,75 157,50

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

254,00 4,66 1.183,64

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

500,00 6,44 3.220,00

E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

10,00 53,80 538,00

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

575,10 18,75 10.783,13

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

414,46 4,20 1.740,73

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

187,65 19,49 3.657,30

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

18,00 32,33 581,94

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

100,40 6,14 616,46

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats so-
bre formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

167,50 5,13 859,28

TOTAL SUBCAPITOL 05.01 Demolicions i moviments de terres.......................... 23.337,98
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 05.02 Drenatges

E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nomi-
nal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

12,00 24,41 292,92

E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

177,00 21,33 3.775,41

E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

65,00 32,03 2.081,95

E0837B u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, in-
clòs tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc
Ø800, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i gra-
ons d'acer revestits de polipropilè.

5,00 436,26 2.181,30

E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment
acabada.

2,00 245,29 490,58

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

7,00 189,04 1.323,28

E0892 u Anulació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, to-
talment acabat.

6,00 109,65 657,90

E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

1,00 160,25 160,25

E0836A u Connexió d'embornal a col·lector general amb tub de pp corru-
gat de D.250mm, inclou perforació i junta de conexió, accesso-
ris, excavació i replé de rasa, retirada de terres sobrants a l'abo-
cador, protecció de tub, totalment acabat.

9,00 202,25 1.820,25
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0835 u Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegue-
ram,  amb tub de connexió de PP corrugat doble capa,  de  diàm. 200
mm recobert  de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen
els treballs i materials necessaris  per  a  la  perforació  del  col·lector 
existent, connexió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i conexions
al tub actual de la vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics mu-
nicipals, deixant la partida completament acabada. 

12,00 59,82 717,84

E0895 u Inspecció interior del col·lector de clavegueram i/o pluvials amb filma-
ció en circuit tancat de televisió.

2,00 996,40 1.992,80

TOTAL SUBCAPITOL 05.02 Drenatges.................................................................... 15.494,48

SUBCAPITOL 05.03 Ferms i paviments

E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM

695,00 0,60 417,00

E0620HF m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb reg de cura
amb producte filmogen amb una dotació de 0.25 Kg/m2, escampat
amb mini-carregadora, estesa i vibratge manual, estriat longitudinal i
junts tallat en fresc.

123,40 102,46 12.643,56

E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm
de diàmetre, col·locada.

869,00 2,93 2.546,17

E06292G m Rigola gris de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20 inclòs, totalment col·locada

196,00 16,45 3.224,20

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

154,80 26,87 4.159,48

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

47,64 87,57 4.171,83

E0631V m2 Paviment de llambordins monocolor de formigó de 20x10x8 cm., so-
bre llit de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de
formigó de 15 cm. de gruix.

197,20 44,96 8.866,11

TOTAL SUBCAPITOL 05.03 Ferms i paviments...................................................... 36.028,35
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Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 05.04 Reposició de serveis

E09501 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i ac-
cessoris, soldat i col·locat.

140,00 2,14 299,60

E09507 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø110 mm de diàmetre no-
minal, de 16 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i
accessoris, soldat i col·locat.

110,00 10,22 1.124,20

E09102 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø40 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i ac-
cessoris, soldat i col·locat.

220,00 2,50 550,00

E09177 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN32 mm, i 10 bar
de PN.

20,00 40,89 817,80

E09170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula comporta manual DN100
mm. i 10 bar de PN.

2,00 175,40 350,80

E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada
formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i
de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·lo-
cats en base de 3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del
mateix.

110,00 17,95 1.974,50

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

3,00 663,07 1.989,21

TOTAL SUBCAPITOL 05.04 Reposició de serveis.................................................. 7.106,11
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SUBCAPITOL 05.05 Estructures

E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

24,00 76,85 1.844,40

E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, de qualsevol forma col·lo-
cat, inclou muntatge i desmuntatge i p.p. d'accessoris.

20,00 30,52 610,40

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusi-
vament l'elaboració i la seva col·locació

3.400,00 1,17 3.978,00

E0518 kg Acer en perfils laminats, galvanitzat en calent, amb capa d'imprimació
d'adherència, 2 capes de poliuretà alifàtic,  tipus
IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,col.locat a l'obra amb soldadura.

500,00 2,10 1.050,00

E0532 m2 Impermeabilització tauler pont

60,00 4,68 280,80

E0539 m Empotrament d'armadures a l'obra de fàbrica existent, inclosa perfora-
ció i rebliment am resines del forat, totalment acabat.

18,00 5,11 91,98

TOTAL SUBCAPITOL 05.05 Estructures ................................................................. 7.855,58

SUBCAPITOL 05.06 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

110,00 0,55 60,50

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.

8,00 11,33 90,64

E07033 m  Barrera de seguretat metàl·lica doble tipus BMDNA2/T o similar, in-
clòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 2 m,  peça reflectora a dues cares, amb separa-
dor, topall final si s'escau, totalment col·locada, segons plànols.

24,00 62,54 1.500,96

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

4,00 331,70 1.326,80

 Pàgina 23



PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0701C m Sistema de protecció de motociclistes tipus BMSNA4/120 g
(SPM-ES4TUB) en barreres de seguretat flexibles, incloen part pro-
porcinal de braç de subjecció cada 2 m, suports i material auxi-
liar.

40,00 19,47 778,80

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

60,00 6,72 403,20

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

2,00 117,94 235,88

E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

2,00 133,86 267,72

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre
MC, col·locat.

2,62 34,86 91,33

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MD, col·locat.

5,00 39,99 199,95

E0757DG m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada.

1,70 281,32 478,24

TOTAL SUBCAPITOL 05.06 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 5.434,02

TOTAL CAPITOL 05 Ctra. TV-2232 Els Garidells..................................................................................... 95.256,52
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CAPITOL 06 Ctra. T-732 i T-731 El Molar

SUBCAPITOL 06.01 Demolicions i moviment de terres

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

76,00 6,72 510,72

E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

8,05 43,66 351,46

E0320 m3 Rebliment i piconatge de material granular en extradós d'obres de fà-
brica, inclòs càrrega i transport.

8,00 22,54 180,32

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

130,00 8,78 1.141,40

E0313C m2 Esbrossada de vegetació i tala d'arbres de diàmetre inferior a
25 cm en zones boscoses, de cultiu i/o mixtes, inclòs arrancat
de soques i arrels, poda, trituració de branques, vinyes, ar-
busts, arrels, restes vegetals i runes, aplec de la brossa genera-
da, neteja i adequació de la superfície, càrrega i transport a
planta de compostatge o abocador autoritzat, cànon d'aboca-
dor i condicionament del mateix.

130,00 0,68 88,40

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

455,00 1,75 796,25

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

790,00 4,66 3.681,40

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

16,50 6,44 106,26

E0215A u Desmuntatge de senyal de bailsa cilíndrica H-75, i demolició d'anco-
ratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem
de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

15,00 13,06 195,90

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

48,00 6,14 294,72
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E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM

240,00 0,60 144,00

E020AC u Desmuntatge de porta metàl·lica de fins a 2 fulles i 4 m de llar-
gària i fins a 2 m d'alçada, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

1,00 194,83 194,83

E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels mate-
rials ,cànon de l'abocador autoritzat i condicionament del mateix.
.

4,00 6,90 27,60

TOTAL SUBCAPITOL 06.01 Demolicions i moviment de terres............................ 7.713,26

SUBCAPITOL 06.02 Drenatges

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

165,00 2,31 381,15

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

32,18 117,29 3.774,39

E0810 m Tub de formigó de 1200 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ci-
ment , col·locat.

3,00 109,77 329,31

E0843CA u Embocadura armada prefabricada fins a diàmetre 1200 mm, inclou
tots els treballs d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  total-
ment col·locada i en servei.

2,00 602,68 1.205,36

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

6,00 87,57 525,42

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

40,00 3,68 147,20

E0822B m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció
en forma d'U, de 40x18 cm interiors mínim.

12,00 36,62 439,44

E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general

6,00 160,13 960,78

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.
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6,00 189,04 1.134,24

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

42,90 26,87 1.152,72

TOTAL SUBCAPITOL 06.02 Drenatges.................................................................... 10.050,01

SUBCAPITOL 06.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

4,00 199,14 796,56

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

3,00 28,39 85,17

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

46,00 49,43 2.273,78

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

44,00 32,44 1.427,36

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

4,00 331,70 1.326,80

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

4,00 150,28 601,12

E0738 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre,
col·locat.

25,60 20,12 515,07

E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2,00 70,37 140,74

 Pàgina 27



PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0751 u Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2,00 83,87 167,74

E0754 u Placa quadrada d'alumini  per a senyals de trànsit de  L=60 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

4,00 85,90 343,60

TOTAL SUBCAPITOL 06.03 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 7.677,94

SUBCAPITOL 06.04 Xarxa de telecomunicacions

E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada
formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i
de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·lo-
cats en base de 3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del
mateix.

130,00 17,95 2.333,50

E11102 m Canalització en calçada i capa base d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil de
detecció, cinta de senyalització i morter M-300, mitjançant microrasa
de 10 cm d'amplària i de fins a 30 cm de profunditat en qualsevol ti-
pus de paviment, ferm i terreny, inclòs aspirat, càrrega, transport a l'a-
bocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, desplaça-
ments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels equips d'acord
amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra, maqui-
nària, materials i senyalització provisional d'obra.

320,00 25,72 8.230,40

E11105 m Creuament en calçada de canalització d'infraestructura de comunica-
cions soterrada formada per 9 microtubs de PEHD de 20 mm de dià-
metre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en
subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senya-
lització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, rebliment amb formi-
gó HNE-15, inclòs talls, demolició del paviment existent, excavació,
càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix. 

20,00 34,66 693,20

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

3,00 1.103,36 3.310,08
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E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

8,00 663,07 5.304,56

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

3,90 50,96 198,74

TOTAL SUBCAPITOL 06.04 Xarxa de telecomunicacions..................................... 20.070,48

SUBCAPITOL 06.05 Xarxa d'enllumenat

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

62,40 18,75 1.170,00

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

43,60 4,20 183,12

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

18,80 19,49 366,41

E101001 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

20,00 4,03 80,60

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

215,00 2,71 582,65

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

225,00 1,12 252,00

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

4,00 150,22 600,88

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

6,00 87,89 527,34
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E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

102,00 4,66 475,32

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

340,00 1,75 595,00

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

20,40 87,57 1.786,43

TOTAL SUBCAPITOL 06.05 Xarxa d'enllumenat..................................................... 6.619,75

SUBCAPITOL 06.06 Ferms i paviments

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

32,00 26,87 859,84

E0626B m Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm., per illetes, col·locada,
inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

235,00 16,42 3.858,70

E06292 m Rigola blanca de 30x30x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de
formigó HM-20 inclòs, totalment col·locada

145,00 16,43 2.382,35

E1108 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus jardí, col·locat, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de
ciment.

180,00 15,94 2.869,20

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat
sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

290,00 23,34 6.768,60

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de peri-
có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota
d'acabat, totalment acabat.

5,00 58,79 293,95

E0426 m Tanca metàl.lica amb marcs de tub rectangular 40x30x44 mm; malla
electrosoldada de 300x50x5 mm. pals de sosteniment amb tub rectan-
gular de 60x40 mm. a 2,78 m. entre eixos, galvanitzat en calent, alça-
da nominal 1,00 m. col·locada sobre muret de maó massís fins a 0,45
m. de gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, total-
ment acabat.

5,00 162,28 811,40

E040AC u Desplaçament de porta d'acer de dues fulles de mides 5x2m, in-
clou desmuntatge, i posterior muntatge, i materials necessaris. 

1,00 511,04 511,04
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E0418G m3 Paret estructural de 28 cm. de gruix, de maó ceràmic calat de
28x14x9 cm. per a revestir, col·locat amb morter de ciment, totalment
acabat.

1,20 321,83 386,20

TOTAL SUBCAPITOL 06.06 Ferms i paviments...................................................... 18.741,28

TOTAL CAPITOL 06 Ctra. T-732 i T-731 El Molar .................................................................................... 70.872,72
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CAPITOL 07 Ctra. TV-3541 Paüls

SUBCAPITOL 07.01 Demolicions i Moviment de terres

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

330,00 0,53 174,90

E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

330,00 2,11 696,30

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

95,00 32,33 3.071,35

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

90,00 6,14 552,60

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon
i condicionament del mateix.

37,50 28,76 1.078,50

E0410B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·lo-
cats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

110,00 21,96 2.415,60

E0411B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a mà-
xim, col.locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

80,00 23,45 1.876,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.01 Demolicions i Moviment de terres ............................ 9.865,25
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SUBCAPITOL 07.02 Drentages

E0325 m Reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny

200,00 1,38 276,00

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

220,00 1,75 385,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

20,00 6,44 128,80

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

52,80 117,29 6.192,91

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

5,00 1.052,40 5.262,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

20,00 4,66 93,20

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

19,20 18,75 360,00

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

37,60 68,25 2.566,20

E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

195,00 32,03 6.245,85

E0843A u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500, inclou tots els tre-
balls d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·loca-
da i en servei.

1,00 209,78 209,78

E0858D u Arqueta  d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de for-
migó HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de for-
migó de 40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons
plànols.
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2,00 211,05 422,10

TOTAL SUBCAPITOL 07.02 Drentages.................................................................... 22.141,84

SUBCAPITOL 07.03 Ferms i paviments

E0427E m3 Projecció per via humida de capa de 10 cm de gruix mitjà de
gunita amb una dosificació de ciment de 350 kg/m3, executada
a qualsevol alçada, inclòs subministrament dels materials i part
proporcional de drenatges.

24,00 284,53 6.828,72

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

49,00 26,87 1.316,63

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

98,00 4,20 411,60

TOTAL SUBCAPITOL 07.03 Ferms i paviments...................................................... 8.556,95

SUBCAPITOL 07.04 Xarxa d'enllumenat

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

65,00 18,75 1.218,75

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i
transport.

40,20 4,20 168,84

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconat-
ge.

20,00 19,49 389,80

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

260,00 1,12 291,20

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

260,00 2,71 704,60

E1211B u Pericó registre tipus A de 60x60x90 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i llis-
cat interiorment.

5,00 150,22 751,10

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.
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18,00 4,66 83,88

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

60,00 1,75 105,00

E10128 u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim,
inclòs excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, total-
ment acabada.

3,00 39,22 117,66

E111322 u Columna model NICKOLSON, d'acer galvanitzat apte per resistir am-
bients marins corrosius, amb una alçada total de 3950 mm, inclou la
base i el fust, conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure
2x2,5 mm2 per al doble nivell,  perns i altres elements auxiliars, ins-
tal·lada i connexionada en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixa-
da sobre dau de formigó.

3,00 323,19 969,57

E111566E u Llumenera model VMAX 70 W LED de Carandini o similar
L073.V2.F4L2.SE2.C9 làmpades i caixa de fusibles inclòs.

3,00 524,73 1.574,19

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la
línia amb soldadura aluminotèrmica.

3,00 19,95 59,85

E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la ra-
sa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub pro-
tector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les deriva-
cions.

120,00 3,80 456,00

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

120,00 5,67 680,40

E10139 pa Partida alçada a justificar per la memòria tècnica de disseny i legalit-
zació d'enllumenat públic visada.

1,00 500,00 500,00

E10149 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de les línies, llumeneres i
quadres existents.

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.04 Xarxa d'enllumenat..................................................... 8.570,84
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SUBCAPITOL 07.05 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

2,00 28,39 56,78

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1,00 199,14 199,14

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

34,00 49,43 1.680,62

TOTAL SUBCAPITOL 07.05 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 1.936,54

SUBCAPITOL 07.06 Xarxa de telecomunicacions

E11103 m Canalització sota cuneta, en la base granular, d'infraestructura de co-
municacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm
de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agru-
pats en subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta
de senyalització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, inclòs l'exca-
vació del dau, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon
i condicionament del mateix.

220,00 19,44 4.276,80

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

2,00 663,07 1.326,14

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 1.103,36 1.103,36

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

6,60 50,96 336,34

TOTAL SUBCAPITOL 07.06 Xarxa de telecomunicacions..................................... 7.042,64

TOTAL CAPITOL 07 Ctra. TV-3541 Paüls................................................................................................. 58.114,06
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CAPITOL 08 Ctra. TV-2336 De Blancafort a Solivella

SUBCAPITOL 08.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

3.589,00 1,75 6.280,75

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

358,90 6,44 2.311,32

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

22,50 4,66 104,85

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

209,58 32,33 6.775,72

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  in-
clòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

17,00 17,91 304,47

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

308,20 6,14 1.892,35

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

165,44 8,78 1.452,56

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

294,40 18,75 5.520,00

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

1.179,32 26,87 31.688,33

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 Demolicions i moviment de terres............................ 56.330,35
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SUBCAPITOL 08.02 Drenatges

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

3.589,00 2,31 8.290,59

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

624,53 117,29 73.251,12

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

180,00 87,57 15.762,60

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

86,40 3,68 317,95

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

1,00 1.052,40 1.052,40

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

1,00 255,70 255,70

E1109 m Vorada de peces de formigó de 15x30 cm. tipus J-1, col·locat, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter de
ciment.

400,00 17,07 6.828,00

E0414 m2 Emmacat de pedra amb base i rejuntat de formigó tipus HM-20, total-
ment col.locat.

20,00 50,65 1.013,00

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 Drenatges.................................................................... 106.771,36
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SUBCAPITOL 08.03 Senyalització,  abalisament i sistemes de contenció

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

6,00 13,24 79,44

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

10,00 28,39 283,90

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

160,00 6,72 1.075,20

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

160,00 32,44 5.190,40

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

5,00 484,84 2.424,20

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

5,00 331,70 1.658,50

E0736D u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en
corba a 90º o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció do-
ble ona, pals, separadors, topall final, elements de fixació, peça
reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

2,00 150,28 300,56

E0736E u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció
doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·lo-
cat.

1,00 28,27 28,27

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

70,00 49,43 3.460,10
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TOTAL SUBCAPITOL 08.03 Senyalització,  abalisament i sistemes de ............... 14.500,57

SUBCAPITOL 08.04 Xarxa de telecomunicacions

E11103 m Canalització sota cuneta, en la base granular, d'infraestructura de co-
municacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm
de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agru-
pats en subgrups de 3 amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta
de senyalització, col·locats en base de 3 a fons de rasa, inclòs l'exca-
vació del dau, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador, cànon
i condicionament del mateix.

2.060,00 19,44 40.046,40

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

5,00 663,07 3.315,35

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 1.103,36 1.103,36

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

61,80 50,96 3.149,33

TOTAL SUBCAPITOL 08.04 Xarxa de telecomunicacions..................................... 47.614,44

TOTAL CAPITOL 08 Ctra. TV-2336 De Blancafort a Solivella ................................................................ 225.216,72
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CAPITOL 09 Ctra. TV-7004a Accés a Vimbodí i a Vallclara

SUBCAPITOL 09.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

740,00 1,75 1.295,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

74,00 6,44 476,56

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  in-
clòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

20,00 17,91 358,20

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

45,00 32,33 1.454,85

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

180,00 6,14 1.105,20

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

110,00 8,78 965,80

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

25,20 18,75 472,50

E0318 m3 Rebliment i piconatge de rasa, 98% PM, amb tot-ú artificfial, in-
clòs càrrega i transport

144,00 20,41 2.939,04

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

228,80 26,87 6.147,86

TOTAL SUBCAPITOL 09.01 Demolicions i moviment de terres............................ 15.215,01
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SUBCAPITOL 09.02 Drenatges

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

740,00 2,31 1.709,40

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

298,60 117,29 35.022,79

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

72,00 3,68 264,96

E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nomi-
nal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

70,00 24,41 1.708,70

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

1,00 1.052,40 1.052,40

E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment
acabada.

2,00 245,29 490,58

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

2,00 255,70 511,40

E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.

1,00 160,25 160,25

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elabo-
rat en planta, col·locat.

16,10 68,25 1.098,83

TOTAL SUBCAPITOL 09.02 Drenatges.................................................................... 42.019,31
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SUBCAPITOL 09.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

4,00 13,24 52,96

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

8,00 28,39 227,12

TOTAL SUBCAPITOL 09.03 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 280,08

TOTAL CAPITOL 09 Ctra. TV-7004a Accés a Vimbodí i a Vallclara....................................................... 57.514,40
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CAPITOL 10 Ctra. T-704 De Vilaplana a La Mussara

SUBCAPITOL 10.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

2.000,00 1,75 3.500,00

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

200,00 6,44 1.288,00

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent,  in-
clòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

25,00 17,91 447,75

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

130,00 6,14 798,20

E0328 m3 Terraplè amb material procedent de préstec amb grau de compacta-
ció segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig
de referència, inclòs canon d'extracció i transport.

40,00 8,78 351,20

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

584,00 26,87 15.692,08

TOTAL SUBCAPITOL 10.01 Demolicions i moviment de terres............................ 22.077,23
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SUBCAPITOL 10.02 Drenatges

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

364,00 117,29 42.693,56

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

2.000,00 2,31 4.620,00

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
de diàmetre, col·locada.

144,00 3,68 529,92

E0870C u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 2 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

5,00 1.052,40 5.262,00

E0820BU u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 980x495x70 mm.
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, total-
ment acabada.

5,00 255,70 1.278,50

TOTAL SUBCAPITOL 10.02 Drenatges.................................................................... 54.383,98

SUBCAPITOL 10.03 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'an-
coratges amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem, i cànon.

1.000,00 6,72 6.720,00

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

3,00 13,24 39,72

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

12,00 28,39 340,68

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

1.000,00 32,44 32.440,00

 Pàgina 45



PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

10,00 331,70 3.317,00

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locat.

10,00 484,84 4.848,40

TOTAL SUBCAPITOL 10.03 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 47.705,80

TOTAL CAPITOL 10 Ctra. T-704 De Vilaplana a La Mussara.................................................................. 124.167,01
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CAPITOL 11 Ctra. T-731 Travessera de Garcia

SUBCAPITOL 11.01 Demolicions i moviment de terres

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

124,00 1,75 217,00

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

76,00 4,66 354,16

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

101,00 6,44 650,44

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

111,60 6,14 685,22

E0306B m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat, inclòs el seu cànon

50,85 18,75 953,44

E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

2,00 6,12 12,24

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats so-
bre formigó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de
runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

4,00 5,13 20,52

TOTAL SUBCAPITOL 11.01 Demolicions i moviment de terres............................ 2.893,02

 Pàgina 47



PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 11.02 Drenatges

E0820 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, clas-
se D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment
acabada.

2,00 245,29 490,58

E08201 u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

2,00 189,04 378,08

E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general

4,00 160,13 640,52

TOTAL SUBCAPITOL 11.02 Drenatges.................................................................... 1.509,18

SUBCAPITOL 11.03 Ferms i paviments

E0602L m3 Base granular localitzada de tot-u artificial (ample<2m), col·locada
amb mitjans mecànics i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

55,80 26,87 1.499,35

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

39,80 87,57 3.485,29

E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm
de diàmetre, col·locada.

199,00 2,93 583,07

E1107 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus tauló, col·locat, inclo-
sa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, i rejuntat amb morter
de ciment.

32,00 15,82 506,24

E0621 m Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

38,00 21,24 807,12

E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, inclosa l'excavació i la seva base de
formigó HM-20 inclòs, totalment col·locada

38,00 13,38 508,44

E0681 m Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de
570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de
gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de
ciment, segons plànols, col·locat

7,50 54,59 409,43
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E0682 u Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó via-
nants, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva
excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, se-
gons plànols, col·locat

4,00 57,58 230,32

E0623 m2 Paviment de panot hidràulic de color gris de 20x20x4 cm. i col·locat
sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ci-
ment.

80,00 23,34 1.867,20

E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

20,00 24,48 489,60

TOTAL SUBCAPITOL 11.03 Ferms i paviments...................................................... 10.386,06

SUBCAPITOL 11.04 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0731B u Trasllat de senyal existent, inclou desmuntage, muntatge i fonamenta-
ció.

2,00 28,39 56,78

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputa-
ció.

2,00 13,24 26,48

E0731E u Trasllat de panell publicitari existent de qualsevol tipus a nova ubica-
ció, incloent la demolició de la base de formigó de la senyal existent,
l'excavació i construcció de la nova base de formigó, la reposició de
panot i tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida aca-
bada.

1,00 199,14 199,14

E0781C u Pilona tubular polipropilé Ø100 mm., h=996 mm, amb argolla
reflectant, amb un angle de flexió màxim de 90º, de color gris ti-
pus forja, segons plànols, totalment col·locada.

14,00 49,43 692,02

E0738B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre
MB, col·locat.

4,00 27,79 111,16

E0752 u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2,00 70,37 140,74

E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals
d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, total-
ment col·locada.

0,11 283,46 31,18

E0787 m2 Eliminació de les marques viàries amb qualssevol dels següents pro-
cediments: aigua a perssió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant
utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.

90,00 25,56 2.300,40
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E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

900,00 0,55 495,00

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada.

86,00 11,33 974,38

E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa
o de formigò, totalment acabada.

15,00 5,74 86,10

TOTAL SUBCAPITOL 11.04 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 5.113,38

SUBCAPITOL 11.05 Xarxa de telecomunicacions

E11104 m Canalització en vorera d'infraestructura de comunicacions soterrada
formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de diàmetre exterior i
de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats en subgrups de 3
amb vaina plàstica, amb fil de detecció, cinta de senyalització, col·lo-
cats en base de 3 sota solera, inclòs l'excavació del dau, càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador, cànon i condicionament del
mateix.

95,00 17,95 1.705,25

E11106 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distinitiu de la corpo-
ració, totalment acabada.

1,00 663,07 663,07

E11107 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb pa-
rets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb sòl seleccionat compactat, inclòs l'excavació, perforació de
parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels con-
ductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a
l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14
mm de diàmetre, amb tancament de seguretat i distintiu de la corpora-
ció, totalment acabada.

1,00 1.103,36 1.103,36

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra

2,85 50,96 145,24

TOTAL SUBCAPITOL 11.05 Xarxa de telecomunicacions..................................... 3.616,92

TOTAL CAPITOL 11 Ctra. T-731 Travessera de Garcia .......................................................................... 23.518,56

 Pàgina 50



PRESSUPOST

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 12 Ctra. TV-2334, TV-2015 i TV-2014 encreuaments amb C-241d

SUBCAPITOL 12.01 TV-2334 Vallverd de Queralt encreuament amb C-241d

E0313B m2 Esbrossada del terreny en zones boscoses, càrrega i transport a l'in-
terior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicio-
nament del mateix

380,00 2,96 1.124,80

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

119,15 6,14 731,58

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

8,20 4,66 38,21

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots
els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs,
mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.

330,00 0,89 293,70

TOTAL SUBCAPITOL 12.01 TV-2334 Vallverd de Queralt encreuament amb ...... 2.188,29

SUBCAPITOL 12.02 TV-2015 Vallespinosa encreuament amb C-241d

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

330,00 0,53 174,90

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

43,42 6,14 266,60

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

27,90 4,66 130,01

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots
els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs,
mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.
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240,00 0,89 213,60

TOTAL SUBCAPITOL 12.02 TV-2015 Vallespinosa encreuament amb C-241d.... 785,11

SUBCAPITOL 12.03 TV-2014 Biure de Gaià encreuament amb C-241d

E0221 u Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de
branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta
de compostatge, i neteja de l'obra

1,00 454,24 454,24

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

505,00 0,53 267,65

TOTAL SUBCAPITOL 12.03 TV-2014 Biure de Gaià encreuament amb C-241d... 721,89

TOTAL CAPITOL 12 Ctra. TV-2334, TV-2015 i TV-2014 encreuaments amb C-241d............................ 3.695,29
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CAPITOL 13 Ctra. T-702 la Bisbal de Falset

SUBCAPITOL 13.01 Demolicions i moviment de terres

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix

823,80 0,53 436,61

E0221B u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de com-
postatge, i tapat del forat. 

5,00 103,99 519,95

E0303B m3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs p.p. roca, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon

405,54 6,14 2.490,02

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de com-
pactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons as-
saig de referència, inclòs el transport.

44,11 4,66 205,55

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, for-
migó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

274,60 1,75 480,55

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans me-
cànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels
materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del ma-
teix.

27,46 6,44 176,84

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon
i condicionament del mateix.

9,00 28,76 258,84

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a
l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

104,00 32,33 3.362,32

E0333 m2 Reperfilat de talús existent, amidat sobre perfil

411,90 2,11 869,11

TOTAL SUBCAPITOL 13.01 Demolicions i moviment de terres............................ 8.799,79
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SUBCAPITOL 13.02 Drenatges

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional
d'encofrat, totalment col·locat.

19,21 117,29 2.253,14

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny per a
formigonar berma, inclòs retirada de terres sobrants a l'abocador.

113,00 2,31 261,03

TOTAL SUBCAPITOL 13.02 Drenatges.................................................................... 2.514,17

SUBCAPITOL 13.03 Ferms i paviments

E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivellado-
ra i piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'hu-
mectació.

196,40 19,48 3.825,87

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

24,00 87,57 2.101,68

E0517B m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm
de diàmetre, col·locada.

120,00 2,93 351,60

TOTAL SUBCAPITOL 13.03 Ferms i paviments...................................................... 6.279,15

SUBCAPITOL 13.04 Senyalització, abalisament i sistemes de contenció

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

80,00 32,44 2.595,20

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitza-
da en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xa-
pes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça re-
flectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

2,00 331,70 663,40

E0701C m Sistema de protecció de motociclistes tipus BMSNA4/120 g
(SPM-ES4TUB) en barreres de seguretat flexibles, incloen part pro-
porcinal de braç de subjecció cada 2 m, suports i material auxi-
liar.

80,00 19,47 1.557,60
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TOTAL SUBCAPITOL 13.04 Senyalització, abalisament i sistemes de ................ 4.816,20

TOTAL CAPITOL 13 Ctra. T-702 la Bisbal de Falset ............................................................................... 22.409,31
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CAPITOL 14 Obres complementàries

SUBCAPITOL 14.01 Demolicions i moviment de terres

E0335 m3 Pedraplé en fons de caixa amb material 5-70 cm procedent de
préstec, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge del mate-
rial, amb necesitat d'humectació.

60,00 21,32 1.279,20

E0207 m3 Enderroc d'estructures de maó, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

1,00 25,09 25,09

E0216 m3 Demolició de planta d'edificació, inclòs transport de runes a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

1,00 4,64 4,64

E0218 m Desmuntatge de barana de ferro existent i demolició d'ancoratges
amb base de formigó, inclòs transport de les runes a l'abocador o ma-
gatzem, i cànon.

90,00 12,94 1.164,60

E0220 m Desmuntatge de pretil de formigó prefabricat tipus PX3/1-15a amb ba-
rana metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magat-
zem, i cànon del mateix.

1,00 22,28 22,28

E0223 m Demolició de col·lector existent de fins a 60 cm de diàmetre de qual-
sevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs 
transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.

60,00 6,91 414,60

E0224 u Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abo-
cador, cànon i condicionament del mateix.

4,00 66,68 266,72

E0342 m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i trans-
port.

1,00 41,96 41,96

E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'aboca-
dor, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,00 3,33 3,33

E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Mo-
dificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

300,00 8,11 2.433,00

E0319 m3 Rebliment i piconatge localitzat amb material filtrant, inclòs reperfilat,
càrrega i transport.

8,00 24,62 196,96
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E0323 m3 Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flon-
jalls, inclòs càrrega i transport.

1,00 27,74 27,74

E0331 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, material préstec, en corona-
ció de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del
PM, inclòs carrèga i transport.

1,00 10,90 10,90

E0324 m3 Còdol de riu de 75 a 100 mm, escampat amb retroexcavadora, inclòs
càrrega i transport.

15,00 27,75 416,25

E0311 m2 Neteja de material solt en el talús del desmunt, de forma manual con-
sistent en l'esbrossada i eliminació de volums rocosos inestables o
en voladís mitjançant l'utilització d'eines manuals, inclosa l'acumula-
ció del material al peu del talús, càrrega i transport.

1,00 3,46 3,46

E0329 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport.

220,00 0,73 160,60

E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels mate-
rials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

1,00 32,36 32,36

E0204 m3 Enderroc de murs de contenció de formigó en massa, inclòs transport
dels materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

2,00 35,28 70,56

E0342B m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments en un terreny rocós,
inclòs càrrega i transport.

0,15 60,80 9,12

TOTAL SUBCAPITOL 14.01 Demolicions i moviment de terres............................ 6.583,37
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SUBCAPITOL 14.02 Drenatges

E0858C u Arqueta  prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis,  in-
clòs base de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fundició, total-
ment acabada.

1,00 185,81 185,81

E0870 u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb
tapa tipus tràmex forat de 3 cm, 3 reixes i bastiment segons plànols,
de formigó en massa, inclòs excavació, base de formigó de neteja i
encofrat,  totalment acabada.

2,00 1.351,99 2.703,98

E0822 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó de secció
en forma d'U, de 60x35 cm interiors mínim.

10,00 50,83 508,30

E0836B u Connexió de baixant a cuneta, inclosa l'arqueta arqueta, totalment
acabada.

2,00 176,82 353,64

E0835B u Connexió de cuneta de cap de talús a baixant, totalment acabada.

2,00 77,41 154,82

E0827B u Embocadura armada prefabricada diàmetre 600, inclou tots els
treballs d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment
col·locada i en servei.

1,00 231,04 231,04

E0843C u Embocadura armada prefabricada diàmetre 800, inclou tots els tre-
balls d'adequació, nivelació, excavació i rebliment.  totalment col·loca-
da i en servei.

1,00 427,08 427,08

E0820BU1 u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm, classe
D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment aca-
bada.

24,00 198,35 4.760,40

E0666F m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 350 g/m2 no tei-
xit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació
igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalca-
ments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, total-
ment col·locat.

50,00 4,80 240,00

E0837C u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.

2,00 268,27 536,54

E0821P u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

1,00 142,64 142,64
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E0824B u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm,
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per em-
bornal.

1,00 72,82 72,82

E08255 u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 750x495x70 mm,
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per em-
bornal.

5,00 120,35 601,75

E08255B u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 973x490x70 mm,
classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, per em-
bornal.

1,00 144,78 144,78

E0839 m2 Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat,
de 30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons
plànols.

24,00 66,37 1.592,88

E08252 u Subministrament i col·locació de tapa circular Ø650 mm. exterior i
marc quadrat  de 850x850 mm, de fosa dúctil , classe D 400 (400

KN), estanca i amb junta insonoritzant, segons especificacions
tècniques.

4,00 172,67 690,68

E08251 u Subministrament i col·locació de tapa i marc circular de fosa dúctil,
de classe D 400 (400 KN), Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm,
estanca i amb junta insonoritzant, segons especificacions tècni-
ques.

6,00 148,51 891,06

E08121 m Tub cilíndric armat de 1000 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de
longitud i 120 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb jun-
ta arpó de 24x30 mm i unió elàstica amb junta de goma, col·locat a
fons de rasa.

1,00 121,59 121,59

E08121A m Tub cilíndric armat de 1800 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de
longitud i 200 mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb jun-
ta arpó de 30x38 mm, col·locat a fons de rasa.

1,00 776,76 776,76

E10100 m Tub de PVC corrugat de 110 mm. de diàmetre nominal, enterrat
amb grau de resistència al xoc 7, col.locat. 

12,00 3,25 39,00

E10100A m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte-
rior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

50,00 1,25 62,50
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E0879 m Tub de PP corrugat doble capa de 1000 mm. de diàmetre nominal i
SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

1,00 116,94 116,94

E0879A m Tub de PP corrugat doble capa de 1200 mm. de diàmetre nominal i
SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

1,00 147,95 147,95

E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

40,00 15,13 605,20

E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

20,00 44,95 899,00

E0878 m Tub de PP corrugat doble capa de 800 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

8,00 72,45 579,60

E08121E m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre amb junta elàstica, to-
talment col·locat.

1,00 140,05 140,05

E0809 m Tub de formigó de 1000 mm. de diàmetre, rejuntat amb morter de ci-
ment , col·locat.

10,00 84,68 846,80

E0867 m Tub porós  PVC de 200 mm de diàmetre, amb junt d'estanqueïtat,
col·locat en rasa de trasdós de mur per drenatge.

280,00 11,58 3.242,40

TOTAL SUBCAPITOL 14.02 Drenatges.................................................................... 21.816,01
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SUBCAPITOL 14.03 Ferms i paviments

E06000 m3 Base granular de sauló, col·locada amb mitjans mecànics i piconatge
del material,amb necessitat d'humectació.

10,00 29,97 299,70

E0609 t Paviment de M.B. en fred, estesa i compactada. 

1,00 38,84 38,84

E06212 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter
de ciment.

80,00 20,22 1.617,60

E0625 m Arrencada i reposició de vorada existent amb base de formigó HM-20
inclosa i rejuntada amb morter de ciment, col·locat.

210,00 19,21 4.034,10

E0628 m Peça prefabricada de formigó tipus `caz', de 30 cm d'amplada i 12 cm
d'alçada, col·locat, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20, rejuntat amb morter de ciment.

1,00 17,49 17,49

E06293 m Rigola de pedra artificial de color "mediterrani" de 30x20x10 cm, ados-
sada a la vorera, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20
i beurada, totalment col·locada

1,00 18,43 18,43

E0682P u Peça de cantonada de 6000x400x200 mm, per gual de vianants, so-
bre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excava-
ció, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plà-
nols, col·locat

1,00 36,43 36,43

E1104 u Escocell de 106x106 cm. de llum i 25 cm. de fondària, amb 4 peces
de morter de ciment de 113x20x7 cm. d'un cantell bisellat, rejuntades
amb morter de ciment i base de formigó HM-20, inclosa i la seva ex-
cavació i paviment drenant epoxi amb repelent de gossos i capa de
10 cm. de tot-u, col·locat.

20,00 183,01 3.660,20

E0631 m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm color gris., sobre
llit de morter de ciment  de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó
de 15 cm. de gruix.

80,00 42,37 3.389,60

E0671 m2 Paviment de placa de pedra artificial 60x40x7 cm. de color similar a
l'existent,  col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb mor-
ter de ciment 

1,00 40,53 40,53
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E0673 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat
de perill, prefabricada de formigó 30x30 cm. amb botons de 2,5
cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre
els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment,
col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.

1,00 31,46 31,46

E0675G m2 Paviment de panot de 20x17x7 cm, color "mediterrani", col·locat so-
bre solera de formigó HM-20, reblert de junts amb sorrar fina o morter.

1,00 40,69 40,69

E0667 m Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, in-
closa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb
morter de ciment.

60,00 23,76 1.425,60

E0337 m3 Subministrament i col·locació de graveta, amidat sobre perfil.

24,00 25,95 622,80

E06690 ml Vorada de peces de pedra natural tipus Cenia de 15x15 cm.
Abuixardada a dos cares i llargària lliure, col·locada, inclosa l'ex-
cavació i base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ci-
ment.

1,00 59,60 59,60

E0613 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm., sobre llit de mor-
ter de ciment de 5 cm. de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fi-
na i compactació del paviment acabat.

1,00 53,69 53,69

E0626C m Vorada remuntable de formigó de 20x15X8 cm., col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter
de ciment.

5,00 16,29 81,45

E0626 m Vorada remuntable de formigó de 25x13 cm. amb la superfície estria-
da, per illetes, col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formi-
gó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

10,00 17,17 171,70

E0642 m2 Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

25,00 26,16 654,00

E1104B u Escocell de 106x106 cm. de llum i 15 cm. de fondària, amb llambor-
dins 160x160x80 mm permeables, color gris, amb una capa de rejun-
tament de sorra de diàmetre inferior a 2 mm, sobre 3 cm de llit de sor-
ra i base de 5 cm de gruix de grava compactada, i vorada tipus tauló
de 7x20 cm de formigó, rejuntades amb morter de ciment i base de
formigó HM-20, i inclosa la seva excavació, col·locat, segons plànols.

2,00 105,60 211,20

E0674 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formi-
gó de 20x20 cm. amb  4 línies de 2,5 cm. d'ample i  0,5 cm. de res-
salt , de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre so-
lera de formigó (inclosa), totalment acabat.

12,00 30,90 370,80
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E0643 m2 Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo
amb superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 inclosa  i rejuntat amb morter de ciment.

12,00 28,74 344,88

TOTAL SUBCAPITOL 14.03 Ferms i paviments...................................................... 17.220,79

SUBCAPITOL 14.04 Instal·lacions

E1210 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat

4,00 93,97 375,88

E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa, totalment acabat.

8,00 158,12 1.264,96

E09189 u Connexió de servei d'aigua, inclòs excavació, tub de PE de Ø110
mm. de diàmetre, rebliment amb sorra de riu i formigó de protecció
HM-20.

1,00 19,53 19,53

E09176 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN25 mm, i 10 bar
de PN.

1,00 30,69 30,69

E09101 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i ac-
cessoris, soldat i col·locat.

1,00 1,97 1,97

E101002 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

40,00 6,43 257,20

E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs
excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment
acabada.

1,00 72,74 72,74

E10148 u Subministrament i col·locació de postecillo segons especificacions de
companyia, inclou tots els treballs necesaris per deixar la partida com-
pletament acabada.

1,00 274,05 274,05

E10133 m Subministrament i col·locació de placa PEAD.

1,00 4,27 4,27

E10113 m Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV
0,6/1 kv, col·locat en línia d'enllumenat vista engrapada a la façana,
inclòs escales o bastides necessàries per a la instal·lació.

1,00 9,31 9,31

E10215 u Retirada de llumenera i trasllat al magatzem de l'Ajuntament.
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1,00 82,66 82,66

E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic i trasllat al magatzem de l'Ajunta-
ment.

1,00 61,72 61,72

E10204 u Desplaçament i col·locació de pal de menys de 8 m d'alçada a menys
de 100 m de distància, totalment instal·lat.

1,00 166,96 166,96

E10207 u Desplaçament i col·locació de llumenera de més de 8 m d'alçada a
menys de 100 m de distància, totalment instal·lada i connexionada.

1,00 256,98 256,98

E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector,
muntat segons el contingut de l'esquema del plànol corresponent, de
fins a 6 sortides, equipat amb estabilitzador-reductor de flux, doble ni-
vell i programació per rellotge astronòmic, interruptors magnetotèr-
mics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou ba-
se de formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pin-
tat tipus ARI, grau de protecció IP-55, IK-10, tot inclòs.

3,00 5.068,75 15.206,25

E10137 u Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament CS 400 A
amb sortida a CGP i línia de distribució per la part inferior,  grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

3,00 228,09 684,27

E10143 u Subministrament i instal·lació de caixa de distribució per urbanitza-
cions CDU 400 de doble aïllament i autoextingible,  grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment i amb estesa subterrània.

3,00 201,72 605,16

E10145 u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU),
LSBT, col·locat i muntat.

3,00 565,54 1.696,62

E10141 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima
de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt
de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.

1,00 383,02 383,02

E10142 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes mo-
dulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense inclou-
re els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P)
de fins a 400 A regulable entre 80 i 400 A i poder de tall de 10 a 20
kA, inclou protecció diferencial amb toroidal de 70 mm de diàmetre,
sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster refor-
çat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i me-
sura, totalment col·locat, muntat i provat.

2,00 910,03 1.820,06

E111304 u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de
8m/4mm/90mm, inclosos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles
SERTSEM CF-105 i cable 3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en cai-
xa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó. 

2,00 952,89 1.905,78
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E111566J u Subministre i muntatge de llumenera model Century de Caran-
dini o similar de fundició d'alumini EN AC-44300, amb vidre
templat de 5 mm. IP66, IK10 i AC220-240. Vidre pla (CC).
1800lm 17w 2200K (24 LEDs a 200mA). Distribució òptica
ALM1. Fixació vertical o lateral. Clase elèctrica I. Driver regulable
per Sensor Ready. Amb protector de sobretensions. Base Zhaga
superior amb tapa IP66. Fotocèl·lula. Color negre Ral 7015 Tex-
turat.

2,00 659,35 1.318,70

E111346 u Subministrament i col.locació de punt de llum solar 12 lux, in-
clou columna de 6m de alçada, llumenera ATP Enur Micro LED
40 òptica A4 3000 o similar, panell solar 300 Wp 24v, 2 bateries
amb autonomia fins a 5 dies sense radiació. Posta a terra ambpi-
ca, totalment acabat i en servei.

1,00 2.309,69 2.309,69

E11101 m Canalització en calçada i capa de trànsit d'infraestructura de comuni-
cacions soterrada formada per 12 microtubs de PEHD de 20 mm de
diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius, agrupats
en subgrups de 3 amb vaina plàstica, col·locats en base de 3, amb fil
de detecció, cinta de senyalització i morter M-300 de color a determi-
nar per la D.O., mitjançant microrasa de 10 cm d'amplària i de fins a
30 cm de profunditat en qualsevol tipus de paviment i de ferm, inclòs
aspirat, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteni-
ment de l'abocador, desplaçaments, despeses de maquinària, tras-
llats parcials dels equips d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els ele-
ments auxiliars, mà d'obra, maquinària, materials i senyalització provi-
sional d'obra.

1,00 32,39 32,39

E111571 u Llumenera LIBRA o equivalent. Graus de protecció IP66. Grau IK10
pel difussor i la carcassa. Aïllament Classe II. Equipada amb  LED
3000K de 55W òptica A7.

1,00 656,17 656,17

E10225 m Arrencada de tubs de qualsevol diàmetre, cablejat i accessoris d'ins-
tal·lació elèctrica superficial o soterrada, inclòs part proporcional d'ac-
cessoris i arquetes, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.

10,00 0,72 7,20

E111561 u Projector model TNG-400/AS, armadura de fosa d'alumini, amb equip
incorporat de doble nivell (2N) per làmpara V.m.h. de 250 W -EF-,
muntat en placa extraïble prevista de regletes de connexió.

1,00 579,85 579,85

E1273 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 4x2.5 mm²
0,6/1 kV, col.locat en tubular soterrat.

10,00 2,39 23,90

E1274 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de 2x16 mm²
0,6/1 kV, col·locat en tubular soterrat.

15,00 3,17 47,55

E1276 m Conductor nu d´1x35 mm2 per a presa de terra, instal·lat

20,00 2,49 49,80
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E1277 m Subministrament i instal·lació de conductor de coure d' 1x16 mm²
groc-verd per línia de terra, col·locat en tubular soterrat.

20,00 2,49 49,80

E10103 m Conductor de coure tetrapolar 4x10 mm2, de designació UNE RV
0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub cor-
rugat.

10,00 7,61 76,10

E10108 m Conductor de coure tetrapolar 4x2,5 mm2, de designació UNE RV
0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub cor-
rugat.

10,00 3,66 36,60

TOTAL SUBCAPITOL 14.04 Instal·lacions .............................................................. 30.367,83

SUBCAPITOL 14.05 Fonamentació i estructures

E0410A t Subbase d'escullera amb pedra calcària de 15 a 50 kg, col·locats
amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport, mesurada sobre
bàscula.

60,00 20,64 1.238,40

E0412B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 kg a 1500 kg, com a
màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

180,00 26,61 4.789,80

E0413 m2 Escullera concertada de amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg., inclòs rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment col.locada.

86,00 42,64 3.667,04

E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

20,00 64,71 1.294,20

E0505B m3 Formigó prefabricat HA-25, inclusivament l'encofrat, armadures i
col·locació, a les tapes, inclusivament la p.p. d'ancoratges

4,00 242,78 971,12

E0520 m2 Encofrat pla perdut enmig de bigues,col.locat.

1,00 16,42 16,42

E0523 u Suport de neoprè cercolat, col·locat.

1,00 36,21 36,21

E0527 m Junt longitudinal en paviment de formigó segellat amb màstic asfàltic,
inclòs parte proporcional de barra de lligat.

24,00 6,62 158,88

E0533 m2 Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)

140,00 2,06 288,40
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E0534 m2 Pintat de mur de formigó exterior amb pintura plàstica, amb acabat
llis amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.

72,00 11,53 830,16

E0535 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls
de 8 mm de gruix i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, fixada mecànicament en paraments
verticals, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col.locada.

72,00 15,19 1.093,68

E0519 m3 Muntatge i desmuntatge de cindri amb apuntalament metàl·lic, total-
ment instal·lat, inclosa preparació de la base.

180,00 11,48 2.066,40

E0506 m3 Formigó tipus HA-30 en fonaments, elaborat en planta,col·locat.

2,00 75,56 151,12

E0503 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en alçats, elaborat en planta, col.lo-
cat.

5,00 70,78 353,90

E0509 m3 Formigó tipus HA-30 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

8,00 83,68 669,44

E0421 m2 Muret de 20 cm. de gruix de blocs prefabricats de 40x20x20cm. a
dues cares vistes amb relleu, totalment acabat.

5,00 47,99 239,95

E0737 m Pintura d'ampit o barana metàl·lica de pont o obres de pas amb un
mínim d'una capa d'emprimació anticorrosiva i dues capes de color
RAL a determinar, amb túnel de polimeritzat inclòs després de l'apli-
cació de cada capa.

20,00 33,92 678,40

TOTAL SUBCAPITOL 14.05 Fonamentació i estructures ...................................... 18.543,52
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SUBCAPITOL 14.06 Tancaments i revestiments

E5403A m2 Pintat de parament de formigó amb color òxid ocre, deixant oxidar la
superfície, inclòs tots els treballs de preparació i acabat final.

1,00 4,07 4,07

E04202 m Reixat de 2 m. d'alçària d'acer pintat amb malla d'acer plastificat i
pals de tub de D 48 mm. col·locats cada 3 m. sobre daus de formigó,
totalment acabada.

10,00 26,85 268,50

E1196 m Tanca de fusta tipus "texana" o similar d'1 m. d'alçada, amb pals d'1,5
metres i 10 cm de diàmetre i dos pals horitzontals de 2,5 m de llarga-
da i 8 cm de diàmetre separats entre ells 45 cm, incloses les unions
mètal·liques, materials auxiliars, enclavament, col·locat.

1,00 36,53 36,53

E1159 m Construcció i reconstrucció de murs de pedra seca, fins una alçada
màxima de 60 cm, segons s'especifica a la cartografia.

30,00 105,98 3.179,40

E0415B m2 Mur de paredat de pedra carejat a una cara vista amb un gruix mínim
de 40 cm, amb recobriment de formigó tipus HM-20, inclòs tubs dren,
totalment acabat.

1,00 112,21 112,21

E0421B m2 Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o simi-
lar, a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:4.

1,00 53,16 53,16

E0421C m2 Fàbrica de blocs de formigó de 40x20x20 cm. tipus Split o simi-
lar, a cara vista i collat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:4., inclusivament la p.p. del massissat i armat i forqui-
lla de fixació, segons plànols.

45,00 76,26 3.431,70

E0421D m Remat de coronació amb peça en forma d'U de 20 cm ampla-
da, col·locada amb morter.

20,00 14,44 288,80

E0421A m2 Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc massissat de formigó,
per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, amb addi-
tiu hidròfug, M-5, subministrat a granel.

1,00 64,89 64,89

E0437 m2 Retirada de malla de tela metàl·lica, inclòs p.p. de suports i transport
a abocador o magatzem.

1,00 3,00 3,00

E0427B m2 Subministrament de malla de triple torsió del tipus 5x7-13, filferro gal-
vanitzat Ø2mm, inclosa la seva instal·lació ancorada a la capçalera
del talús.

1,00 7,81 7,81

E0844 m2 Protecció de talús amb formigó.

60,00 13,53 811,80
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E0666D m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no tei-
xit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació
igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalca-
ments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, total-
ment col·locat.

220,00 3,45 759,00

E0424 m2 Aplacat de pedra rejuntat amb morter de ciment, sobre solera de for-
migó HM-20, totalment acabat.

1,00 52,72 52,72

E0427G m2 Projecció sobre la superfície de la gunita d'òxids fèrrics, execu-
tat a qualsevol alçada, inclòs subministrament de tots els mate-
rials.

200,00 1,92 384,00

E0435 m Tub d'acer galvanitzat de Ø 45 mm que actua com a contrapès de la
malla de triple torsió, inclòs subministrament, col·locació, retirada de
l'actual i unió amb els elements existents.

1,00 14,31 14,31

E1160 m Tanca mixta de ferro-fusta fabricada per mòduls travessers de ferro
galvanitzat amb pilars de fusta cada 2 m amb un tap metàl.lic galvanit-
zat a la testa i llistons de fusta rectangulars col·locats verticalment de
pi flandes tractat a l’autoclau nivell IV amb la impregnació realitzada
per mitjà del sistema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles
lliures de crom i arsèni, d' 1 m d'alçària, inclòs el subministrament i
transport a l'obra, completament muntada i instal·lada.

1,00 145,19 145,19

TOTAL SUBCAPITOL 14.06 Tancaments i revestiments ....................................... 9.617,09

SUBCAPITOL 14.07 Senyalització, abalisament i mesures de protecció

E0780 u Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en
polietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a
baixa i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de re-
trorreflectància de 100 mm d'amplada, totalment col·locada

1,00 37,67 37,67

E0784 u Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum
blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.

1,00 60,03 60,03

E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 93,72 93,72

E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals
de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 242,77 242,77

E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 169,96 169,96

E0713 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a se-
nyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.
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1,00 105,17 105,17

E0714 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a se-
nyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 195,35 195,35

E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 76,53 76,53

E0716 u Placa reflectora quadrada de 90 cm. de costat, per a senyals de tràn-
sit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 215,69 215,69

E0717 u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm.,per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 155,29 155,29

E0718 u Placa reflectora rectangular de 135x90 cm.,per a senyals de trànsit,
nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 214,84 214,84

E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm.,per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 69,94 69,94

E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 63,17 63,17

E0724 m2 Cartell reflector d'acer galvanitzat en planxa o lamel·les perfilades per
a senyals d'informació i d'orientació, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

1,00 297,97 297,97

E0733 m2 Senyal reflectora complementària d'orientació o situació, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

1,00 228,53 228,53

E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.

1,00 24,70 24,70

E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

1,00 15,39 15,39

E0744 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 76 mm.

1,00 104,04 104,04

E0744A u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

1,00 111,89 111,89

E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

1,00 163,66 163,66

E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MF, col·locat.

1,00 60,02 60,02

E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre
MF, col·locat.

1,00 97,94 97,94
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E0746C m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre
MG, col·locat.

1,00 140,61 140,61

E0747 u Abraçadora per a pal de 90 mm. col·locada.

1,00 12,89 12,89

E0747B u Abraçadora per a pal de 114 mm. col·locada.

1,00 16,88 16,88

E0747C u Abraçadora per a pal de 140 mm. col·locada.

1,00 20,53 20,53

E0753 u Placa octogonal d'alumini  per a senyals de trànsit de 60 cm, de do-
ble apotema, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria

1,00 87,17 87,17

E0707 m Marca viària longitudinal de 30 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

30,00 0,95 28,50

E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

40,00 1,43 57,20

E0701 m Barana d'acer tipus EG, amb passamà 120x60 mm., travessers infe-
rior i superior de 60x30 mm.,muntants cada 100 cm. i brendoles de
40x20 mm. cada 10 cm., de 100 cm. d'alçària, emprimació i 2 capes
de pintura color RAL 5009 incloses, amb ancoratges i soldadures,
col·locada i totalment acabada.

1,00 118,27 118,27

E0701M m Barana d'acer amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm. ,barres
verticals diàmetre 20 mm.cada 10cm., de 100 cm. d'alçaria,muntants
cada 150 cm.  de 50x50x2 mm soldades, emprimació i 2 dues capes
de pintura color RAL 5009 o negre incloses,amb ancoratges a mur
amb pletina d'1 cm. i 4 visos amb tacs, col.locada i totalment acabada.

60,00 99,94 5.996,40

E0743N m Pretil prefabricat de formigó, per a ús permanent, tipus DB 80AS de
GLS Prefabricados o equivalent, nivell de contenció mínim H2, índex
de severitat B i amplària de treball W7 segons UNE-EN 1317-2, amb
perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons
plànols, inclosos parts proporcionals de transicions, terminals i anco-
ratges, totalment col·locada

1,00 132,39 132,39

E0759 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador,  tipus
BMSNC2/T o similar, amb 2 tanques sobreposades, inclòs enclava-
ment soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, peça reflectora a dues cares cada 8 m, topall final si
s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

1,00 61,14 61,14
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualse-
vol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galva-
nitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locat.

1,00 184,44 184,44

E1197 m Barrera de seguretat mixta de fusta-metall  homologada, nivell de con-
tenció N2, formada per trams de 4 metres amb ànima de ferro galva-
nitzada en calent i recoberta de fusta. Verticals de 160 mm de diàme-
tre i alçada de 700 mm i els horitzontals de 18 mm. de diàmetre, in-
clòs elements de fixació, materials auxiliars, enclavament i soldadu-
res.

1,00 91,26 91,26

E1197A u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat mixta de fusta-metall,
amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora
a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

1,00 1.568,19 1.568,19

E1197B u Terminal en forma de cua de peix per a barrera de seguretat mixta de
fusta-metall, secció doble ona, inclòs elements de fixació, peça reflec-
tora, totalment col·locat.

1,00 76,48 76,48

E0703B m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste
tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.

1,00 13,20 13,20

E0781A m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancorat-
ges amb base de formigó, inclòs p.p. de suports i trasllat al magat-
zem de la Diputació.

100,00 6,22 622,00

E0758B m2 Placa d'alumini  superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orienta-
ció, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'u-
nió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

6,00 166,77 1.000,62

E0756 m2  Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació,
amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió
al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

0,48 264,19 126,81

E07362 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm i de 2 m d'alçada cada 4 m, peça
reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

1,00 34,20 34,20

E0739b m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x4 mm.

2,00 25,89 51,78

E0751B u Placa circular d'alumini  per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2
HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

3,00 167,93 503,79
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E0752B u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

2,00 111,19 222,38

E0757 m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada.

1,62 220,30 356,89

E0788 m Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalit-
zació horitzontal temporal, amplada 10 cm

10,00 2,35 23,50

E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base
de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, in-
clòs cànon d'abocador.

5,00 13,95 69,75

E07361 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi, termolacada en RAL verd-marró a definir per
la Propietat.

20,00 38,56 771,20

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMS-
NA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

712,00 32,44 23.097,28

TOTAL SUBCAPITOL 14.07 Senyalització, abalisament i mesures de................. 38.290,02

SUBCAPITOL 14.08 Jardineria i mobiliari urbà

E1103 m3 Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbella-
da, col·locada.

1,00 17,39 17,39

E1188 m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gra-
matge, inclou transport.

1,00 3,53 3,53

E1101 u Banc de fusta pintat i envernissat, de 2 m de llargària, 10 llistons de
2,5x5,2 cm., cargols passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

1,00 291,78 291,78

E1157 u Subministrament i instal·lació de paperera circular de 50-60l de capa-
citat, anclades mecànicament.

1,00 113,77 113,77

E1187 m3 Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal procedent de
préstec, sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pen-
dent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos (gruix mitjà tant en
rotonda com en illetes laterals de 15 cm.)

60,00 8,93 535,80
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TOTAL SUBCAPITOL 14.08 Jardineria i mobiliari urbà ......................................... 962,27

SUBCAPITOL 14.09 Partides alçades

E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalit-
zació, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1,00 15.000,00 15.000,00

E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles
de realitzar.

1,00 25.000,00 25.000,00

TOTAL SUBCAPITOL 14.09 Partides alçades ......................................................... 40.000,00

TOTAL CAPITOL 14 Obres complementàries ......................................................................................... 183.400,90
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CAPITOL 15 Mesures correctores d'impacte ambiental

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots
els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs,
mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.

500,00 0,89 445,00

E0327 m2 Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs
càrrega i transport.

500,00 3,01 1.505,00

E1181 u Transplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexca-
vadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans ma-
nuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroex-
cavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb sorra, terra i compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.

12,00 268,31 3.219,72

E0217 u Arrencament d'arbre, càrrega i transport de les arrels a planta de com-
postatge i neteja de l'obra, inclòs tapat del forat amb aportació de ter-
ra.

6,00 29,15 174,90

E0221B u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de com-
postatge, i tapat del forat. 

5,00 103,99 519,95

E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retira-
da de branques, inclòs càrrega i transport a planta de compostatge, i
tapat del forat. 

3,00 204,94 614,82

E0221 u Tall d'arbre de grans dimensions i extracció de la soca, retirada de
branques i runes i tapat del forat, inclòs transport de restes a planta
de compostatge, i neteja de l'obra

2,00 454,24 908,48

TOTAL CAPITOL 15 Mesures correctores d'impacte ambiental ........................................................... 7.387,87
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CAPITOL 16 Gestió de residus

E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus,
inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per
col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apila-
ment i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona
en un correcte estat.

8,00 190,00 1.520,00

E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demo-
lició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans ma-
nuals o mecànics.

59,00 19,88 1.172,92

E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu submi-
nistrament.

46,00 27,48 1.264,08

E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
de plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subminis-
trament.

11,00 32,99 362,89

E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bi-
dó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministra-
ment.

2,00 143,00 286,00

E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o
no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

40,00 5,90 236,00

E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de me-
talls no especials barrejats, procedents de construcció o demoli-
ció.

3,00 13,25 39,75

E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàs-
tics no especials, procedents de construcció o demolició.

8,00 8,20 65,60

E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta
no especials, procedents de construcció o demolició.

6,00 7,35 44,10
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E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de re-
sidus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

2,00 81,26 162,52

TOTAL CAPITOL 16 Gestió de residus .................................................................................................... 5.153,86
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CAPITOL 17 Seguretat i salut

SYS1701 pa Partida alçada en concepte de l'aplicació del Estudi de Segure-
tat i Salut.

1,00 44.055,36 44.055,36

TOTAL CAPITOL 17 Seguretat i salut ...................................................................................................... 44.055,36

TOTAL ......................................................................................................................................................... 1.299.516,00
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CAPITOL RESUM IMPORT %

01 Ctra. TV-7044 De la Riba a Farena............................................................................................ 155.554,39 11,97

02 Ctra. TV-2041 De N-340 a TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre ............................................. 44.613,41 3,43

03 Ctra. T-301 Tivenys ................................................................................................................... 54.975,86 4,23

04 Ctra. TP-7049 De Reus a Castellvell del Camp ......................................................................... 123.609,76 9,51

05 Ctra. TV-2232 Els Garidells ....................................................................................................... 95.256,52 7,33

06 Ctra. T-732 i T-731 El Molar....................................................................................................... 70.872,72 5,45

07 Ctra. TV-3541 Paüls .................................................................................................................. 58.114,06 4,47

08 Ctra. TV-2336 De Blancafort a Solivella..................................................................................... 225.216,72 17,33

09 Ctra. TV-7004a Accés a Vimbodí i a Vallclara ........................................................................... 57.514,40 4,43

10 Ctra. T-704 De Vilaplana a La Mussara ..................................................................................... 124.167,01 9,55

11 Ctra. T-731 Travessera de Garcia.............................................................................................. 23.518,56 1,81

12 Ctra. TV-2334, TV-2015 i TV-2014 encreuaments amb C-241d................................................. 3.695,29 0,28

13 Ctra. T-702 la Bisbal de Falset................................................................................................... 22.409,31 1,72

14 Obres complementàries............................................................................................................. 183.400,90 14,11

15 Mesures correctores d'impacte ambiental.................................................................................. 7.387,87 0,57

16 Gestió de residus....................................................................................................................... 5.153,86 0,40

17 Seguretat i salut......................................................................................................................... 44.055,36 3,39

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.299.516,00
13,00% Despeses Generals....... 168.937,08
6,00% Benefici industrial .......... 77.970,96

Suma ........................................ 246.908,04

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 1.546.424,04

21% I.V.A.................................. 324.749,05

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 1.871.173,09

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-UN MIL CENT SETANTA-TRES  amb NOU CÈNTIMS

Tarragona, febrer de 2021.

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTSL'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP D'ÀREA DEL SATEL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES
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