Quadre de preus màxims en aplicació de l'Ordenança sobre obres,
instal·lacions i serveis en el domini públic municipal
Ref.
0001

Descripció

Preu Euros

M2 Arrencament de paviments asfàltics fins 10 cm de
gruix amb extracció de productes deixats a la vora

13,15

M2 Arrencament de paviments de panots, lloses o rajoles,
amb extracció de productes deixats a la vora

29,08

M2 Arrencament de paviment de llambordes especials i
llambordes sobre paviment de formigó fins 20 cm de gruix,
amb extracció de productes deixats a la vora

33,45

M2 Arrencament de paviment de formigó de 10 cm,
amb extracció de productes deixats a la vora

25,76

M2 Arrencament de paviment de formigó de 15 cms.
amb extracció de productes deixats a la vora

26,85

M2 Arrencament de paviment de formigó de 20 cms.
amb extracció de productes deixats a la vora

29,47

M Arrencament i recuperació de vorada de pedra, amb
extracció de productes deixats a la vora

4,96

UT Arrencament d'embornal de qualsevol tipus,
extracció de productes deixats a la vora

10,17

M2 Arrencament de paviment provisional col.locat sobre la
base acabada, a l'espera de la reposició

1,80

0010

M3 Repicat de terres per efectuar la reposició

27,03

0011

M3 Repicat de terres en calçada per efectuar la reposició

30,72

0012

M3 Càrrega manual i/o mecànica i transport a l'abocador
de runes, inclòs cànon

44,94

M Tall a màquina per perfilar la cata o rasa, en asfalt o
formigó

2,61

M Col.locació de vorada, recuperada de l'arrancament o nova
(Subministrament a part)

11,63

UT Col.locació d'embornal recuperat de l'arrancament o nou
(Subministrament a part)

70,01

M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 110 mm, amb
part proporcional de peces especials

16,64

M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 160 mm, amb
part proporcional de peces especials

24,08

M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 200 mm, amb
part proporcional de peces especials

28,83

M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 250 mm, amb
part proporcional de peces especials

30,88

M Col.locació de tub de PVC/PE de diàmetre 315 mm, amb
part proporcional de peces especials

34,06

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0056

0057

Ref.
0019

0020

0021

0022

0024

0026

0061

0062

0027

0028

0029

0034

0030

0031

0032

0033

Descripció

Preu Euros

M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 20 cm, rejuntat
amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de
formigó HM-15 fins a la meitat del tub.

27,56

M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 30 cm, rejuntat
amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de
formigó HM-15 fins a la meitat del tub.

32,30

M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 20 cm, rejuntat
amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de
formigó HM-15 fins 10 cm per damunt de la generatriu superior

37,40

M Col.locació de tub de formigó de diàmetre 30 cm, rejuntat
amb anell de formigó, inclòs solera de 10 cm i revestit de
formigó HM-15 fins 10 cm per damunt de la generatriu superior

40,85

UT Pou de registre circular de diàmetre 1 m, amb paret de
15 cm de gruix de gero agafat amb morter i lliscat per dins
amb morter, sobre solera de 15 cm de formigó HM-15, fins
1,50 m de fondària mesurada per interior, amb col.locació de
bastiment i tapa de registre circular de fosa dúctil D-400

647,68

UT Pou de registre circular de diàmetre 1 m, amb paret de
15 cm de gruix de gero agafat amb morter i lliscat per dins
amb morter, sobre solera de 15 cm de formigó HM-15, fins
2,00 m de fondària mesurada per interior, amb col.locació de
bastiment i tapa de registre circular de fosa dúctil D-400

876,28

UT Embornal amb reixa de 985x495 cm, realitzat amb
rajol ceràmic de 14x28x10 cm tipus gero aferrat amb morter,
lliscat interiorment amb morter c.p., sobre solera de 15 cm
de formigó HM-15. Inclou marc i reixa de fosa dúctil D-400

591,97

UT Embornal amb reixa de 750x495 cm, realitzat amb
rajol ceràmic de 14x28x10 cm tipus gero aferrat amb morter,
lliscat interiorment amb morter c.p., sobre solera de 15 cm
de formigó HM-15. Inclou marc i reixa de fosa dúctil D-400

566,22

M3 Subministre i col.locació de formigó de dosificació 200
Kg/m3 de c.p. en proteccions i reforços

124,14

M2 Col.locació de llambordes, amb morter de c.p. i rejuntats
(Subministrament a part)

20,17

M2 Col.locació de lloses de pedra de més de 10 cm, amb
morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)

40,59

M2 Col.locació de lloses de pedra de menys de 10 cm, amb
morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)

20,03

M2 Col.locació de pedra "cantell de riu", amb morter de
c.p. i rejuntades (Subministrament a part)

27,99

M2 Col.locació de rajoles especials de 15x15 o 20x20 cm,
amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)

16,75

M2 Col.locació de rajoles especials de 40x40 o 40x20 cm,
amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)

16,91

M2 Col.locació de rajoles especials de 50x50 o 60x40 cm,
amb morter de c.p.i rejuntats (Subministrament a part)

19,47

Ref.
0035

0036

0054
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Descripció

Preu Euros

M2 Reposició de paviment de formigó de 10 cm de gruix de
250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera

35,69

M2 Reposició de paviment de formigó de 15 cm de gruix de
250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera

41,95

M2 Reposició de paviment de formigó de 20 cm de gruix de
250 Kg de c.p. elaborat a l'obra amb formigonera

48,23

M2 Reposició de paviment de formigó HM-20 de 15 cm de
gruix procedent de planta a peu d'obra

30,57

M2 Reposició de paviment de formigó HM-20 de 20 cms. de
gruix procedent de planta a peu d'obra

36,00

M2 Col.locació de rajoles 20x20x4 cm "panots" color gris,
amb morter de c.p.i rejuntats

27,04

M2 Col.locació de rajoles 40x40 cm de graveta rentada,
color a determinar, amb morter de c.p.i rejuntats

50,36

M2 Reposició d'aglomerat asfàltic en fred, prèvia preparació
de la base i compactat

26,52

M2 Col.locació de rajoles de 30x30 cm de graveta rentada,
color a determinar, amb morter de c.p.i rejuntats

47,20

M2 Reposició de rajoles de 25x25, 30x30 i 40x40 cm
acanalades, amb morter de c.p.i rejuntats

50,25

M2 Col.locació de paviment de formigó de 250 Kg de c.p.
elaborat a l'obra amb formigonera fins a 10 cm de gruix,
amb acabats i revocats

38,32

M2 Col.locació de paviment de formigó de 250 Kg de c.p.
elaborat a l'obra amb formigonera fins a 10 cm de gruix,
amb acabat arrebossat de xapa de c.p. ruletejat

45,86

M Formació de rigola de 0,20x0,25 m amb formigó encofrat de
250 Kg de c.p.

8,07

M Col.locació de rajoles de 20x20 cm tipus rigola sobre
base de formigó

8,07

M3 Subministrament i col.locació de grava per farciment
o estesa, neta i d'aportació

41,80

M2 Reposició d'aglomerat asfàltic en calent prèvia recuperació
i compactació de la base

42,73

M3 Subministrament i col.locació de sorra neta d'aportació,
per protecció de serveis

51,75

M3 Rasa a mà, amb obertura en terres, col.locació de sorra
en llit i protecció, reblert amb material seleccionat i
compactat mecànic, fins a 80 cm de fondària

105,30

M3 Rasa a màquina en tot tipus de terreny, amb obertura
en terres, col.locació de sorra en llit i protecció, reblert amb
mat. seleccionat i compactat mecànic, fins a 80 cm fondària

64,66

Ref.
0058

Descripció

Preu Euros

UT Cata de 1x1 m per escomesa a la vorera, a mà, inclòs
demolició de paviment, obertura, col.locació de sorra, reblert i
compactat mecànic, transport terres/runes a dipòsit o lloc
autoritzat, fins a 80 cm de fondària

412,51

UT Cata de 1x1 m per escomesa a la calçada, a mà, inclòs
demolició de paviment, obertura, col.locació de sorra, reblert i
compactat mecànic, transport terres/runes a dipòsit o lloc
autoritzat, fins a 80 cm de fondària

512,92

UT Protecció de l'entorn de l'obra, segons indicacions de
l'Ordenança, amb senyalització vertical i llumínica, i col.locació
de planxes de protecció, per un màxim de 10 metres linials

49,16

UT Cata per localització de serveis en rasa amb mitjans
manuals, amb terres deixades a la vora

86,96

E003

M3 Suplement d'obertura de rasa a mà, > 80 cm de fondària

110,86

E004

M3 Suplement d'obertura de rasa a màquina, > 80 cm fondària

38,54

E005

M3 Suplement d'obertura de rasa en roca dura

272,09

E006

M3 Càrrega manual i/o mecànica i transport de terres a
a l'abocador o lloc autoritzat

47,31

E008

M3 Aportació de terres seleccionades i compactació

52,29

E009

M Protecció 1 circuit elèctric amb plaques ppc

4,74

E010

M Protecció amb cinta Enher

0,49

E012

M Suministre i col.locació de tub corrugatPE 160 mm

10,44

E018

UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus AMF

193,97

E019

UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus AMFT

216,57

E020

UT Tapa de formigó i marc tipus AMF/TH

131,57

E021

UT Tapa i marc de fundició tipus H 40 T

48,82

E022

UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus AHF

513,38

E023

UT Tapa de formigó i marc tipus AHF/TH

307,67

E024

UT Subministre i col.locació de pericó telefònica tipus ADF

544,28

E025

UT Tapa de formigó i marc tipus ADF/TH

497,40

0059

0060

0052

MÀ D'OBRA
H. Encarregat
H. Oficial 1ª
H. Oficial 3ª
H. Peó especialista
H. peó

36,10
26,64
22,52
21,48
20,61

* Els honoraris del Coordinador de seguretat i salut facilitat per la ECAM seran un 1%
sobre el pressupost final, amb un mínim de 100 Euros
PREUS DE FACTURACIÓ INCLÒS L'IVA

