
QUADRE DE PREUS 1
                                                                

                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  Sanejament                                                      
SUBCAPITOL 01.01  Tram carrer pavimentat                                          
APARTAT 01.01.01  Moviment de terres                                              
U219U100     m3  Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon               45,09

Demolició de pav iments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament

QUARANTA-CINC  EUROS amb NOU CÈNTIMS

U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   1,40
Tall de pav iments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant

UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió  7,93
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny  de trànsit, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió

SET  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)                   8,13
Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95%  PM (no inclou el material)

VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

U2R4U100     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió                          7,23
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou ca-
non d'abocament i certificat d'abocament

SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

U222U120     m3  Excav.pou aïllat<4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/cami 9,52
Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny  de trànsit, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió

NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT 01.01.02  Pavimentació                                                    
U931201F     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM                              26,02

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

VINT-I-SIS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

U9H17212     t   Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall 47,53
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

U9H18214     t   Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall 47,53
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

U9H1D214     t   Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall 45,27
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat cal-
cari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2               0,82
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

ZERO  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

U9K12B70     m2  Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granít.,ECR-1              8,29
Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials gra-
nítics i emulsió bituminosa ECR-1

VUIT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

APARTAT 01.01.03  Instal·lació de sanejament                                      
01010301     m3  Sorra de riu 0/6 mm.                                            18,74

Sorra de riu 0/6mm  per a col·locació a rases de serveis.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01010302     u   Connexió nova canonada a xarxa existent                         103,79
Connex ió de nova canonada de sanejament fecal a xarxa ex istent, incloent mà d'obra i mate-
rials. Tot inclòs.

CENT TRES  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

UD7FU573     m   Claveg. PVC D=315,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya                  53,54
Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb
junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i
part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya

CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

UDA1U010     u   Pou registre D=80cm, h=1,60m                                    420,01
Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons

QUATRE-CENTS VINT  EUROS amb UN CÈNTIMS

UDA1U100     m   Supl. p/h >1,60m pou registre D=80cm, a/anells prefab. form.    123,64
Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 80 cm, amb anells prefabricats
de formigó, inclòs part proporcional de graons

CENT VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.02  Tram terra natural                                              
APARTAT 01.02.01  Moviment de terres                                              
U219U210     m3  Demol.paviment form.,martell trenc.+abocador+cànon              49,13

Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

QUARANTA-NOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió  7,93
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny  de trànsit, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió

SET  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)                   8,13
Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95%  PM (no inclou el material)

VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

U2R4U100     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió                          7,23
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou ca-
non d'abocament i certificat d'abocament

SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

APARTAT 01.02.02  Instal·lació de sanejament                                      
01010301     m3  Sorra de riu 0/6 mm.                                            18,74

Sorra de riu 0/6mm  per a col·locació a rases de serveis.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01010302     u   Connexió nova canonada a xarxa existent                         103,79
Connex ió de nova canonada de sanejament fecal a xarxa ex istent, incloent mà d'obra i mate-
rials. Tot inclòs.

CENT TRES  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

GD57R010     m   Cuneta triang. d'1,00m ampl. 0,25 fon. rev. 10cm formigó        13,85
Cuneta triangular d'1,00m d'amplària i 0,15 de fondària, amb un revestiment mínim de 10cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny  no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

UD352752     u   Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10  183,92
Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mix t 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

CENT VUITANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

UD7FU573     m   Claveg. PVC D=315,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya                  53,54
Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb
junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i
part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya

CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01020201     u   Cata localització xarxa reg                                     97,21
Cates per a localització de xarxa de reg.

NORANTA-SET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 02  Enllumenat públic                                               
SUBCAPITOL 02.01  Moviment de terres                                              
U219U100     m3  Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon               45,09

Demolició de pav iments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament

QUARANTA-CINC  EUROS amb NOU CÈNTIMS

U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   1,40
Tall de pav iments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant

UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió  7,93
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny  de trànsit, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió

SET  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)                   8,13
Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95%  PM (no inclou el material)

VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

U2R4U100     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió                          7,23
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou ca-
non d'abocament i certificat d'abocament

SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02  Pavimentació                                                    
U931201F     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM                              26,02

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

VINT-I-SIS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

U9H17212     t   Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall 47,53
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

U9H18214     t   Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall 47,53
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

U9H1D214     t   Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall 45,27
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat cal-
cari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2               0,82
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

ZERO  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

U9K12B70     m2  Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granít.,ECR-1              8,29
Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials gra-
nítics i emulsió bituminosa ECR-1

VUIT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

 Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

                                

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

SUBCAPITOL 02.03  Instal·lació d'enllumenat                                       
01010301     m3  Sorra de riu 0/6 mm.                                            18,74

Sorra de riu 0/6mm  per a col·locació a rases de serveis.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

UD352542     u   Pericó pas 45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm + t.fixa 425x425mm    108,63
Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arre-
bossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i lliscada interiorment i tapa fixa TH40 de fundició ductil BENITO de dimensions ex teriors
425x425mm i interiors 390x390mm.

CENT VUIT  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

UDG5TD10     m   Canal. tub corrugat polietilè, doble capa, DN 63mm              2,31
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'ex terior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, col·locat sobre seient amb 10 cm. de sorra de riu, muntatge de tub i
farciment de 10 cm. de sorra de riu, i farciment amb terreny  procedent d'excavació (no inclòs)
fins a nivell de paviment de la vorera.

DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

UG312306     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,2x2,5mm2,col.tub                 1,15
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat
en tub

UN  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

UG314506     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub                   8,26
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat
en tub

VUIT  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

UG38E355     m   Conductor coure nu,1x35mm2,munt.en connexió terra               2,77
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connex io a terra

DOS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

XX020301     m   Canal. 2 tub corrugat polietilè, DN 63mm, carrer, formigó       19,25
Canalització de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'ex terior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, col·locat sobre seient amb 10 cm. de formigó
HM-15, muntatge de tub i farciment amb formigó HM-15 fins el nivell inferior del pav iment del
carrer.

DINOU  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

XX020302     u   Lum. Realia Fundicion Benito 70W Vsap doble nivell              391,69
Lluminària REALIA de Fundicion Benito o similar, de 70 W Vsap de doble nivell, per a col·loca-
cio en columna Cartuja de 3,5 metres d'alçada. Completament instal·lada, connex ionada i p.p. de
petits materials.

TRES-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
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XX020303     u   Columna CARTUJA Fundicion Benito 3,5m.                          294,93
Columna CARTUJA de Fundicion Benito o similar, de 3,5m d'alçada, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament,
instal.lacio de presa de terra, instal.lacio electrica completa de l'interior del suport i transport de ter-
res sobrants a l'abocador

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
NORANTA-TRES CÈNTIMS

XX020304     u   Posada terra, 1 piqueta l=2m,D=14,6mm,300micres                 113,46
Subministrament de posada a terra en suport, amb una piqueta d'acer amb recobriment de coure
de 300 micres de gruix , de 2 m de llargaria i de 14,6 mm de diametre, inclos el cable de coure
nu de 50 mm2 de seccio, el tub de proteccio de PVC i les grapes de connexio, inclosa l'execu-
cio de la rasa, el clavat de la piqueta i la connexio

CENT TRETZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

XX020305     u   Quadre general comandament il·luminació                         1.201,86
Quadre de comandament per a enllumenta públic, per a 6 sortides, montat sobre armari de poliès-
ter reforçat amb fibra de v idre, de dimensions 1000x800x250 mm, amb elements de protecció i
comandament necessaris, com 1 interruptor automàtic general, 2 contactors, 1 interruptor automà-
tic per a protecció de cada circuit de sortida, 1 interruptor diferencial per a cada circuit de sortida i
1 interruptor diferencial per a protecció del circuit de comandament; incloent cèl·lula fotoelèctrica i
rellotge amb interruptor horari. Totalment connexionat i cablejat.

MIL DOS-CENTS UN  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

XX020306     pa  Connexió a xarxa existent                                       236,34
Partida alçada de treballs, drets de connexió i posada en marxa de la nova instal·lació amb xar-
xa municipal ex istent i legalització instal·lació, incloent realització de memòria tècnica per part de
tècnic instal·lador. A justificar.

DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
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CAPITOL 03  Jardineria i reg                                                
SUBCAPITOL 03.01  Moviment de terres i treballs previs                            
UR130001     u   Tala arbre+restes abocador+arrencada soca                       79,34

Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada de soca, el rebliment
del forat i l'anivellament del terreny

SETANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

UR2GU060     u   Clot 1,20x1,20x0,70m,mecànic                                    8,82
Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics

VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

U219U100     m3  Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon               45,09
Demolició de pav iments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament

QUARANTA-CINC  EUROS amb NOU CÈNTIMS

U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   1,40
Tall de pav iments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant

UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

U222U600     m   Excav.rasa man.inst. 15x30cm+comp.+transp.+cànon                5,42
Excavació de rasa manual per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 x  30 cm, reblert i
compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou el transport a
abocador de les terres sobrants i el canons d'abocador

CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.02  Pavimentació                                                    
U931201F     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM                              26,02

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

VINT-I-SIS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

U9H17212     t   Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall 47,53
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

U9H18214     t   Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall 47,53
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

U9H1D214     t   Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall 45,27
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat cal-
cari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2               0,82
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

ZERO  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

U9K12B70     m2  Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granít.,ECR-1              8,29
Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials gra-
nítics i emulsió bituminosa ECR-1

VUIT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 03.03  Jardineria i reg                                                
UR64U010     u   Plantació arbre 18-25cm perímetre,mecànicament                  36,23

Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb mitjans
mecànics, formació d'escossell i els regs manuals i els manteniments necessari fins a la recep-
ció de l'obra

TRENTA-SIS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

UR820003     u   Tutor fusta dos rodons D=8 cm                                   17,46
Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargaria, amb
subjecció específica per arbres de goma

DISSET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

XX030301     u   Submin.-transp.populus alba 20/25cm,arrel nua                   60,00
Subministrament i transport de populus alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua de peu masculi,
de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a v iver per la D.F. i en garantia durant el primer
any  inclou l'acopi prov isional en cas necessari

SEIXANTA  EUROS

XX030302     u   Submin.-transp.fraxinus angustifolia 20/25cm,arrel nua          145,00
Subministrament i transport de fraxinus angustifolia de 20/25 cm de perímetre, arrel nua de peu
masculi, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a v iver per la D.F. i en garantia durant
el primer any  inclou l'acopi prov isional en cas necessari

CENT QUARANTA-CINC  EUROS

XX030303     m   Tanca pals vert. fusta h=1m                                     54,44
Tanca de mòduls prefabricats de fusta tractada en autoclau de 1m d'alçada, formada per dos pals
verticals de 10cm, de diàmetre i 1,40m. de longitut per a la seu clavament en terra, dos rotllos
horitzontals i altres verticals separats a una llum màx ima de 12cm, incloent obertura de pous i re-
tacat de pals, acabat, amidada la superfície instal·lada per sobre de la rasant del terreny .

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

XX030304     u   Sistema de reg                                                  1.556,03
Sistema de reg per l'abrat situat en el carrer de l'Esglèsia, format per sistema TECHLINE, inclo-
ent canonades, valvulería, programador,... Totalment instal·lat.

MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb TRES
CÈNTIMS

XX030305     u   Connexió sistema de reg a xarxa municipal                       164,33
Connex ió del sistema de reg a xarxa d'aigua existent, incloent vàlvula de comporta de 3/4" i pe-
ricó de registre  de 30x30 cm i 40 cm de fondària.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  Mobiliari urbà                                                  
UQ10U310     u   Banc barcino fund. benito,fusta trop.,sup. fosa,col.            216,54

Banc tipus barcino de fundición benito o equivalent, de fusta tropical amb protecció fungicida in-
secticida i hidófuga, amb suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat

DOS-CENTS SETZE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

XXXX0401     u   Paperera Salou fund. benito col·locat                           163,25
Paperera Salou fund. benito col·locat

CENT SEIXANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  Seguretat i salut                                               
XXXX0501     pa  Seguretat i salut                                               1.907,31

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de les obres.

MIL NOU-CENTS SET  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 06  Imprevistos i varis                                             
XXXX0601     pa  Imprevistos i varis                                             3.599,45

Partida alçada a justificar d'imprev istos i varis de les obres valorades.

TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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