ANNEX III
Unitats d’obra subvencionables del Pla i el rang de preus d’aquestes
Núm.
ident.

Ud

Descripció

Preu
Preu
mínim (€) màxim (€)

1

m3 Demolició de qualsevol fàbrica, paviment, encadenats, estructures
menudes o col·lectors, amb mitjans mecànics o manuals, fins i tot
treballs previs necessaris per a la realització dels treballs, inclosos tall,
càrrega i transport de runes a l’abocador o el centre de gestió autoritzat.

15,00

22,00

2

m2 Escarificació, reperfilatge, anivellament i compactació de terrenys,
cunetes o/i ferm granular, aclarida i desbrossada prèvies del terreny,
arrancada i/o trasplantament d’arbres i soques de qualsevol diàmetre,
formació i reperfilatge de cunetes i repassada de talussos, en tot tipus
de terrenys, a mà o a màquina, inclosa la càrrega sobre el camió al lloc
d’utilització o dels productes sobrants a l’abocador autoritzat, cànon
d’abocament, etc., totalment acabat.

0,85

2,50

3

m2 Fresatge de paviment bituminós o de formigó, de grossària entre 3-6
cm, realitzat amb mitjans mecànics, inclosos talls, neteja i preparació
del tall, càrrega i transport a l’abocador o el centre de gestió autoritzat
a qualsevol distància.

3,00

4,50

4

Ud Alçament de trapa de registre o de l’embornal existent, de qualsevol
dimensió, fins a la nova cota de paviment, inclosos demolicions i
rebliments necessaris.

50,00

60,00

5

m3 Moviment de terres en excavacions a cel obert, incloses l’aclarida i
desbrossada del terreny, arrancada i/o trasplantament d’arbres i soques
de qualsevol diàmetre, com també les demolicions i els desmunts
necessaris, excavacions en rasa, esgotament, sanejament, neteja,
rebliments o terraplens amb material adequat per a formació
d’esplanada, compactats al 98% del Proctor Modificat, incloses
escarificació i compactació del fons de l’excavació, formació i
reperfilatge de cunetes i repassada de talussos, en tot tipus de terreny,
a mà o a màquina, inclosa la càrrega sobre camió al lloc d’utilització
o dels productes sobrants a l’abocador autoritzat, cànon d’abocament
o extracció i part proporcional de restauració de préstecs, per a rebre
saorres, terraplens, rebles, etc., totalment acabat.

6,50

10,50

6

m3 Subbase o base granular realitzada amb saorra artificial, fus ZA20 o
ZA25, estesa, anivellada, regada i amb una compactació al 100% del
Proctor Modificat, inclosos repassada, escarificació i reperfilatge de
capa d’assentament i formació de cunetes i part proporcional de
restauració de pedreres i cànon d’extracció.

18,75

25,50

7

m3 Sòl estabilitzat in situ, S-EST3, per qualsevol via, amb terres
procedents de la traça (o préstec), fins i tot la preparació de la
superfície d’assentament, fresatge i mesclat fins a una profunditat de
30 cm, aportació de conglomerant hidràulic tipus calç o ciment amb
un contingut mínim de conglomerant del 3 % en pes de sòl sec, mesclat

11,00

15,00

1

amb el terreny, humectació, compactació, endurit i repassat
superficial. Totalment acabat.
8

m2 Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-11 o AC-16 surf S, entre
3-5 cm de grossària compactada, en capa de redolament, amb àrid
calcari i betum B50/70, amb una dotació mínima s/m de betum del
4,55%, inclosos regs amb emulsions bituminoses, d’emprimació
C50BF5 IMP o adherència C60B4 TER (termoadherent), estés i
compactat, totalment acabada, amidada la superfície construïda,
inclosa la part proporcional de marques vials (línies blanques de voral
de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, etc.).

4,70

7,25

9

m2 Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 o AC-22 bin, entre 57 cm de grossària compactada, en capa de base o intermèdia, amb àrid
calcari i betum B50/70, amb una dotació mínima s/m de betum del
4,0%, inclosos regs amb emulsions bituminoses, d’emprimació
C50BF5 IMP o adherència C60B4 TER (termoadherent), estés i
compactat, totalment acabada, amidada la superfície construïda,
inclosa la part proporcional de marques vials (línies blanques de voral
de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, etc.).

6,45

8,80

10

m2 Doble tractament superficial (DTS) amb un primer reg de gravetes
6/12 de 12 l/m2 i 2kg/m2 d’emulsió asfàltica i un segon reg de gravetes
3/6 de 9 l/m2 i 1,2 kg/m2 d’emulsió asfàltica tipus C60B4 CUR o
similar, totalment acabat, inclosa la preparació de la superfície
i escombratge posterior de la superfície tractada.

2,50

3,25

11

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, amb una grossària de 15 cm, estesa
per mitjà de reglat. Inclosos fibres o mallat electrosoldat ME
150 × 150 × 8 mm acer B500 SD, les juntes i l’endurit del formigó,
completament acabada.

12,00

16,10

12

m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a la formació de cunetes, arquetes de
registre, estructures menudes (fonaments, alçada de murs, etc.),
inclosa la part proporcional d’encofrat i armament necessari, mitjans
de posada en obra, vibrat i endurit, completament acabat.

75,00

110,00

13

m2 Sanejament de flonjall de fins a 0.50 m de profunditat, compost per
subbase granular de 25 cm de grossària, 20 cm de formigó HM-20 i 5
cm de mescla bituminosa en calent tipus tipus AC-11 o AC-16 surf S,
amb àrid calcari i betum B50/70, amb una dotació mínima de 4,55%,
inclòs reg d’adherència C60B4 TER (termoadherent), estés i
compactat, totalment acabada, amidada la superfície construïda,
inclosa la part proporcional de marques vials (línies blanques de voral
de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, etc.), inclosa la
retallada rectangular del ferm amb radial, excavació, compactació del
fons de l’excavació i retirada de residus a l’abocador.

50,00

60,00

14

m

Mur d’escullera de pedra calcària, de fins a 2 m d’altura i 50 cm de
grossària, col·locat amb retroexcavadora per a escullera, inclosa la
col·locació de geotèxtil entre terreny natural i escullera, totalment
executat.

17,00

28,00

2

3

