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ARBRAT I PLANTES AL∙LÒCTONES I DE RÀPID CREIXEMENT

A. Ailanthus altissima C.Arundo donax E. Rubus ulmifolius

8,21 80,74 8,93

6,02 148,00 25,36

6,02 8,93 17,45

6,80 30,89 7,46

5,98 155,42 8,58

10,81 116,46 8,31

9,28 361,01 4,80

10,67 171,42 315,04

13,40 8,92 186,70

8,07 8,88 34,19

7,10 8,12 105,85

7,79 8,88 42,09

8,96 8,12 40,84

8,88 0,69 58,36

14,08 4,06 61,09

6,28 3,68 10,94

12,01 4,45 28,63

20,80 2,09 36,31

5,14 37,28

4,45 43,43

13,06 6,54

135,11 53,66

68,02 72,87

71,96 12,08

33,56 27,50

221,23 48,55

10,48 103,34

39,97 17,02

6,27 41,72

27,01 32,49

28,86 67,32

12,27 91,03

14,39 25,48

13,12 27,13

38,91 13,30

27,03 28,56

7,49 13,47

19,62 15,74

16,80 28,50

18,44 6,10

85,78 11,25

20,82

5,67

5,67

5,67

5,67

11,41

8,16

5,67

5,67

Totals 171,16 2.124,14 1.825,29 m2



 
 

 

 

 

 



ARBRAT I PLANTES AL∙LÒCTONES I DE RÀPID CREIXEMENT DEL FALGAR

A. Ailanthus altissima C.Arundo donax E. Rubus ulmifolius

8,21 80,74 8,93

6,02 148,00 25,36

6,02 8,93 17,45

6,80 30,89 7,46

5,98 155,42 8,58

10,81 116,46 8,31

9,28 361,01 4,80

10,67 171,42 315,04

13,40 8,92 186,70

8,07 8,88 34,19

7,10 8,12 105,85

7,79 8,88 42,09

8,96 8,12 40,84

8,88 0,69 58,36

14,08 4,06 61,09

6,28 3,68 10,94

12,01 4,45 28,63

20,80 2,09 36,31

5,14 37,28

4,45 43,43

13,06 6,54

135,11 53,66

68,02 72,87

71,96 12,08

33,56 27,50

221,23 48,55

10,48 103,34

17,02

41,72

32,49

67,32

91,03

25,48

27,13

Totals 171,16 1.693,77 1.708,37 m2



ARBRAT I PLANTES AL∙LÒCTONES I DE RÀPID CREIXEMENT DE LA VERNEDA

A. Ailanthus altissima C.Arundo donax E. Rubus ulmifolius

39,97 13,30

6,27 28,56

27,01 13,47

28,86 15,74

12,27 28,50

14,39 6,10

13,12 11,25

38,91

27,03

7,49

19,62

16,80

18,44

85,78

20,82

5,67

5,67

5,67

5,67

11,41

8,16

5,67

5,67

Totals 0 430,37 116,92 m2



TIPUS D'ARBRE TOTAL VIUS
TOTAL 

MALMÈS

TOTAL 

MORT

TOTAL MORT I 

ELIMINAT

TOTAL 

VIUS

TOTAL 

MALMÈS

TOTAL 

MORT

TOTAL MORT 

I ELIMINAT

01. Salix alba 2 1 2 29 2 0 0 1

02. Populus nigra 167
0 0 0

100
7 9 79

03.Fraxinus angustifolia 60
0 0 1

113
0 4 30

04. Populus alba 113 3 9 81 68 0 5 18

05. Salix babylonica 2 2 0 0 0 0 0 0

06.Alnus glutinosa 0 0 0 27 0 0 7 156

07.Celtis australis 63 0 0 0 6 0 0 0

08. Quercus ilex 4 0 1 1 1 0 0 0

09. Pinus pinea 21 0 0 0 0 0 0 0

10. Salix fragilis 4 2 0 0 0 0 0 0

11.Salix atrocinerea 2 2 0 16 0 0 0 0

12.Platanus hispánica 1
0 0 10

1
0 0 0

13. Melia azedarach 0 0 0 0 1 0 0 0

14. Crataegus monorgyma 22 0 0 0 37 0 0 0

TOTAL 461 10 12 165 329 7 25 284



 
 

 

 

 

 



LLEGENDA D'ARBRES EXISTENTS I ELIMINATS DEL FALGAR

TIPUS D'ARBRE TOTAL VIUS
TOTAL 

MALMÈS

TOTAL 

MORT

TOTAL 

MORT I 

ELIMINAT

01. Salix alba 2 1 2 29

02. Populus nigra 167 0 0 0

03.Fraxinus angustifolia 60 0 0 1

04. Populus alba 113 3 9 81

05. Salix babylonica 2 2 0 0

06.Alnus glutinosa 0 0 0 27

07.Celtis australis 63 0 0 0

08. Quercus ilex 4 0 1 1

09. Pinus pinea 21 0 0 0

10. Salix fragilis 4 2 0 0

11.Salix atrocinerea 2 2 0 16

12.Platanus hispánica 1 0 0 10

13. Melia azedarach 0 0 0 0

14. Crataegus monorgyma 22 0 0 0

TOTAL 461 10 12 165



LLEGENDA D'ARBRES EXISTENTS I ELIMINATS DE LA VERNEDA

TIPUS D'ARBRE TOTAL VIUS
TOTAL 

MALMÈS

TOTAL 

MORT

TOTAL 

MORT I 

ELIMINAT

01. Salix alba 2 0 0 1

02. Populus nigra 100 7 9 79

03.Fraxinus angustifolia 113 0 4 30

04. Populus alba 68 0 5 18

05. Salix babylonica 0 0 0 0

06.Alnus glutinosa 0 0 7 156

07.Celtis australis 6 0 0 0

08. Quercus ilex 1 0 0 0

09. Pinus pinea 0 0 0 0

10. Salix fragilis 0 0 0 0

11.Salix atrocinerea 0 0 0 0

12.Platanus hispánica 1 0 0 0

13. Melia azedarach 1 0 0 0

14. Crataegus monorgyma 37 0 0 0

TOTAL 329 7 25 284



LLEGENDA D'ARBRES PROJECTATS

TIPUS D'ARBRE
QUANTITAT 

TOTAL

01. Salix alba 53

02. Populus nigra 156

03.Fraxinus angustifolia 197

04. Populus alba 234

05. Salix babylonica 0

06.Alnus glutinosa 199

07.Celtis australis 100

08. Quercus ilex 13

09. Pinus pinea 10

10. Salix fragilis 39

11.Salix atrocinerea 19

12.Platanus hispánica 0

13. Melia azedarach 0

14. Crataegus monorgyma 88

15. Malus sylvestris 79

16. Prunus avium sylvestris 106

17. Pyrus sylvestris 49

18. Sorbus domestica 34

19. Ulmus minor 18

TOTAL 1394



 
 

 

 

 

 



LLEGENDA D'ARBRES PROJECTATS DEL FALGAR

TIPUS D'ARBRE
QUANTITAT 

TOTAL

01. Salix alba 52

02. Populus nigra 43

03.Fraxinus angustifolia 161

04. Populus alba 190

05. Salix babylonica 0

06.Alnus glutinosa 37

07.Celtis australis 100

08. Quercus ilex 13

09. Pinus pinea 10

10. Salix fragilis 39

11.Salix atrocinerea 19

12.Platanus hispánica 0

13. Melia azedarach 0

14. Crataegus monorgyma 40

15. Malus sylvestris 66

16. Prunus avium sylvestris 69

17. Pyrus sylvestris 38

18. Sorbus domestica 29

19. Ulmus minor 9

TOTAL 915



LLEGENDA D'ARBRES PROJECTATS DE LA VERNEDA

TIPUS D'ARBRE
QUANTITAT 

TOTAL

01. Salix alba 1

02. Populus nigra 113

03.Fraxinus angustifolia 36

04. Populus alba 44

05. Salix babylonica 0

06.Alnus glutinosa 162

07.Celtis australis 0

08. Quercus ilex 0

09. Pinus pinea 0

10. Salix fragilis 0

11.Salix atrocinerea 0

12.Platanus hispánica 0

13. Melia azedarach 0

14. Crataegus monorgyma 48

15. Malus sylvestris 13

16. Prunus avium sylvestris 37

17. Pyrus sylvestris 11

18. Sorbus domestica 5

19. Ulmus minor 9

TOTAL 479



LLEGENDA D'ARBUSTOS PROJECTATS

01. Corylus 

avellana

02. Sambucus 

nigra

03. Cornus 

sanguinea

04. Coriaria 

myrtifolia

05. Clematis 

vitalba

06. Equisetum 

hyemale

07.Hereda 

helix .m2

08. Viburnum 

tinus .m2

09. Aburstus 

unedo .m2

10. Pistacea 

lentiscus .m2

11.Rhamnus 

alaternus .m2

12. Rosa 

canina .m2

13. Salix 

eleagnos .m2

14. Spartium 

junceum .m2

15. Tamarix 

africana .m2

16. Buxus 

semperviren s.ml

64,18 60,55 68,61 146,42 19,73 904,79 68,21 68,61 148,78 26,23 48,83 181,09 177,53 157,62 60,08 30,00

48,85 53,38 33,48 167,79 378,69 654,13 86,1 16,02 158,14 59,84 94,9 52,81 133,29 49,25 52,22 75,00

63,79 113,24 50,55 104,09 34,55 61,3 200,68 20,42 99,02 64,2 45,73 41,28 46,97 244,19 21,00

87,73 146,73 173,08 15,91 153,38 40,05 123,69 79,22 31,45 92,00 120,24 68,79 83,32 456,29 112,00

396,44 71,67 59,01 10,32 197,89 121,46 192,67 82,83 337,19 46,86 73,73 15,21 167,63

370,75 86,06 5,24 31,52 352,93 181,68 245,41 19,73 200,24 16,16 27,53

209,37 69,37 42,94 154,83 705,16 135,34 67,65 65,81 66,01 51,82 64,87

41,06 127,88 26,06 1462,33 89,53 207,77 78,79 150,44 36,4

42,89 124,1 45,89 908,82 121,62 236,59 57,42 27,1 31,95

7,2 21,53 378,75 31,31 38,13 40,02

114,21 64,2 46,97

125,57 306,84 152,28

50,34 45,55 83,32

819,11 90,91 117,04

376,3 216,1 51,96

522,72 110,94

96,37 112,91

55,07 82,84

240,4 24,3

13,61

48,26

62,13

50,4

48,01

78,33

416,13

180,93

Totals 1325,06 2345,71 2164,55 3002,03 1842,33 1660,27 1507,06 1165,67 520,22 801,21 356,56 2579,98 524,3 1275,75 112,3 238,00 21421



  

   

 



LLEGENDA D'ARBUSTOS PROJECTATS EL FALGAR

01. Corylus 

avellana

02. Sambucus 

nigra

03. Cornus 

sanguinea

04. Coriaria 

myrtifolia

05. Clematis 

vitalba

06. Equisetum 

hyemale

07.Hereda 

helix .m2

08. Viburnum 

tinus .m2

09. Arbutus 

unedo .m2

10. Pistacea 

lentiscus .m2

11.Rhamnus 

alaternus .m2

12. Rosa 

canina .m2

13. Salix 

eleagnos .m2

14. Spartium 

junceum .m2

15. Tamarix 

africana .m2

16. Buxus 

semperviren s.ml

64,18 60,55 68,61 146,42 68,61 148,78 26,23 48,83 181,09 177,53 157,62 30,00

48,85 53,38 33,48 167,79 16,02 158,14 59,84 94,9 52,81 133,29 49,25 75,00

113,24 50,55 104,09 20,42 99,02 64,2 45,73 41,28 46,97 244,19 21,00

146,73 173,08 15,91 79,22 92,00 68,79 83,32 456,29 112,00

71,67 59,01 10,32 192,67 337,19 72,23 15,21 167,63

86,06 5,24 31,52 245,41 19,73 200,24 16,16 27,53

69,37 42,94 154,83 67,65 65,81 66,01 64,87

127,88 26,06 207,77 150,44

124,1 45,89 236,59 27,1

7,2 21,53 38,13

64,2 46,97

152,28

83,32

117,04

51,96

110,94

112,91

82,84

24,3

13,61

48,26

62,13

50,4

48,01

78,33

416,13

180,93

Totals 113,03 860,18 590,59 630,88 0 0 0 1134,36 405,94 665 189,46 2578,48 472,48 1167,38 0 238 9045,78



LLEGENDA D'ARBUSTOS PROJECTATS A LA VERNEDA

01. Corylus 

avellana

02. Sambucus 

nigra

03. Cornus 

sanguinea

04. Coriaria 

myrtifolia

05. Clematis 

vitalba

06. Equisetum 

hyemale

07.Hereda 

helix .m2

08. Viburnum 

tinus .m2

09. Arbutus 

unedo .m2

10. Pistacea 

lentiscus .m2

11.Rhamnus 

alaternus .m2

12. Rosa 

canina .m2

13. Salix 

eleagnos .m2

14. Spartium 

junceum .m2

15. Tamarix 

africana .m2

16. Buxus 

semperviren s.ml

63,79 114,21 306,84 1462,33 19,73 904,79 68,21 31,31 31,45 78,79 120,24 51,82 36,4 60,08

87,73 125,57 45,55 908,82 378,69 654,13 86,1 82,83 57,42 46,86 31,95 52,22

396,44 50,34 90,91 34,55 61,3 200,68 40,02

370,75 819,11 216,1 153,38 40,05 123,69

209,37 376,3 522,72 197,89 121,46

41,06 96,37 352,93 181,68

42,89 55,07 705,16 135,34

240,4 89,53

121,62

378,75

Totals 1212,03 1485,53 1573,96 2371,15 1842,33 1660,27 1507,06 31,31 114,28 136,21 167,1 0 51,82 108,37 112,3 0 12373,72



LLEGENDA APORTACIÓ DE TERRES

Aportació de 10 cm. de 

terra vegetals

Aportació de 12 cm. de 

terra vegetal

Aportació de 15 cm. de 

terra vegetal

Aportació de 25 cm. de 

terra vegetal

Aportació de 30 cm. de 

terra vegetal

Rebaix de 5 cm. + 

Aportació de 25 cm terra 

vegetal

5.050,82 752,10 4.162,00 313,43 9.452,09 1.508,62

147,43 181,74 3.525,12

4.033,44 2.855,28 4.022,81

1.077,86 18.793,49

7.094,57

Totals 5.050,82 4.932,97 4.162,00 4.428,31 42.888,08 1.508,62 m2



  

   

 



AMIDAMENTS XARXA REG EL FALGAR‐VERNEDA
FALGAR

VERNEDA

PE Ø63mm
QUANTITAT 

TOTAL
PE Ø50mm CIRCUIT A2 CIRCUIT A3 CIRCUIT A4 CIRCUIT A5 CIRCUIT A10 CIRCUIT A11 CIRCUIT A12 CIRCUIT A13 CIRCUIT A14

FALGAR 220,65 FALGAR 3,32 33,02 5,89 18,07 202,87 52,94 26 15,79 32

49,96 3,66 9,03 12,5 5,57 179,7 21,76 21,36 21,97 47,05

22,57 8,43 5,85 25,2 27,57 149,18 20,74 46,19 47,57

676,78 47,22 13,07 42,53 119,14 25,12 45,26 42,14

62,89 50,02 46,93 24,05

132,2 37,06 34,06

101,68 TOTAL 62,63 60,97 136,14 51,21 734,88 120,56 138,81 185,58 79,05

VERNEDA 10,5

213,09

3,75

3,75

3,75

140,59

TOTAL 1642,16

PE Ø32mm CIRCUIT A1 CIRCUIT A5 CIRCUIT A6 CIRCUIT A7 CIRCUIT A8 CIRCUIT A9 CIRCUIT A10 CIRCUIT A11 CIRCUIT A13 CIRCUIT A14

S1‐21‐23‐27‐31‐ 33,12 389,72 148,21 112,87 127,28 61,92 467,74 239 262,78 156,9

‐35‐37‐47‐57‐ 4,16 5,24 17,35 19,31 27,38 9,27 132,56 6,43 27,78 97,34

‐66 4,44 11,04 34,85 33,72 13,75 7,02 51,85

17,27 19,88 12,97 29,04 43,45 23,53

30,48 4,27 6,96 15,1 186,18

19,94 4,43 24,12 17,34

4,75 7,01

11,59 5,71

5,84 23,48

120,45

S2‐22‐24‐28‐32‐ 101,78 425,78 152,11 77,1 123,98 64,07 149,87 45,25 0 0

‐36‐45‐48 11,45 35,21 32,07 69,01 21,27 44,3 24,08 63,51

15,88 402,06 105,61 67,89 12,12 21,33 286,58 13,99

4,56 40,24 25,04 45 13,07 24,14 14,08

15,84 72,82 7,58 37,63 6,62 10,39 25,33

17,04 18,42 32,46 15,16 69,75 31,02

8,52 5,38 25,85 14,89 4,04 44,45

4,04 12,54 9,69 7,07 38,32

35,66 12,88 16,12

65,7

44,73

32,01

23,94

30,33

63,79

70,01

8,65

S3‐/‐25‐29‐33‐/‐ 182,05 0 213,74 132,79 214,73 0 101,91 0 0 0

‐46 43,42 72,86 14,57 14,8 2,9

31,26 10,62 26,15 6,04 404,47

34,66 5,03 38,05 16,74

25,79 5,1 34,87 22,93

8,84 44,23 24,74

49,05 6,4

44,95

29,02

S4‐/‐26‐30‐34 109,54 0 138,27 114,36 188,07 0 0 0 0 0

118,13 29,17 45,37 163,69

4,67 4,68 2,93

14,08 19,71

3,41

16,25

S5 86,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,64

108,13

30,11

71,13

TOTAL 1097,69 1443,07 1062,86 1204,1 1113,75 200,89 1685,5 948,96 681,28 306,09

PE Ø17mm CIRCUIT A2 CIRCUIT A3 CIRCUIT A4 CIRCUIT A5 CIRCUIT A10 CIRCUIT A11 CIRCUIT A12 CIRCUIT A13 CIRCUIT A14

S6‐10‐14‐19‐38‐49‐53‐58‐64 485,72 320,99 553,29 1073,32 55,15 165,12 634,97 81,03 826,04

S7‐11‐15‐20‐39‐50‐54‐59‐65 335,63 70,72 495,92 441,29 263,94 29,29 869,75 695,39 903,43

S8‐12‐16‐0‐40‐51‐55‐60‐0 423,7 203,01 522,73 0 812,85 823,6 498,21 795,8 0

S9‐13‐17‐0‐41‐52‐56‐61‐0 542,25 598,15 559,16 0 496,48 530,59 490,27 761,29 0

0‐0‐18‐0‐42‐0‐0‐62‐0 0 0 644,62 0 321,22 0 0 797,36 0

0‐0‐0‐0‐43‐0‐0‐63‐0 0 0 0 0 189,23 0 0 667,18 0

0‐0‐0‐0‐44‐0‐0‐0‐0 0 0 0 0 132,63 0 0 0 0

TOTAL 1787,3 1192,87 2775,72 1514,61 2271,5 1548,6 2493,2 3798,05 1729,47 m²

Proporció 1 m²=2 ml 3574,6 2385,74 5551,44 3029,22 4543 3097,2 4986,4 7596,1 3458,94 m.l.
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ESTAT D’AMIDAMENTS 



 
 

 

 

 

 



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01 ÀMBIT EL FALGAR

01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
01.01.01 Ml Desmuntatge tanca metàl.lica

Desmuntatge de tanca de reixa metàl.lica, incloent l'extracció dels pilars i els seus fonaments, càrrrega, trans-
port i cànon a abocador autoritzat.

823,00823,001Tanca voltant llac
PROJECTE

188,00188,001Tanca voltat edificació
50,551.011,000,05EiC

Total PROJECTE 1.061,55

1.061,55
01.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , incluit base  de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.

10,0010,001EiC
PROJECTE

Total PROJECTE 10,00

10,00
01.01.03 M3 Retirada i acopi de tot-u existent

Retirada per mitjans mecànics, del tot-u existent en diverses zones. S'inclou el transport interior del material, l'a-
copi, i el posterior transport fins a zones concretes per la seva recol·locació. 

0,15 309,902.066,001Tot-u a retirar camins
PROJECTE

0,15 134,55897,001Tot-u a retirar rotonda
0,15 88,65591,001Tot-u a retirar mirador antic

53,30533,000,1EiC
Total PROJECTE 586,40

586,40
01.01.04 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre
perfil teóric sense esponjament.

0,500,50 2,5010,001EiC
PROJECTE

Total PROJECTE 2,50

2,50
01.01.05 M3 Matxuqueig de runes amb màquina automotriu

Tractament de valorització mitjançant el matxuqueig de runes apilades a obra amb planta automotriu sobre ca-
denes, incloent transport de màquinària a obra, aportació de les runes a la trituradora, retirada del material gra-
nular fins nou acopi, classificació del material per granulometries i acopi a obra a l'espera de ser reciclat en sub-
bases de paviments. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

0,500,50 2,5010,001EiC
PROJECTE

Total PROJECTE 2,50

2,50
01.01.06 PA Neteja de brosses i pedres properes a la Penya

Partida alçada a justificar d'import màxim pels treballs necessaris per la neteja de tota la brossa i les pedres
existents a la zona del Falgar, properes a la penya i als camins interiors. Totalment acabat, segons criteris de la
direcció facultativa. Inclòs transport i cànon de residus.

1,001Neteja brosses i pedres proper a la
zona Penya (Falgar)

PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
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01.02 MOVIMENTS DE TERRES
01.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

0,500,40 20,80104,001vorada perímetral esplanada entrada
PROJECTE

0,500,40 10,9554,751vorada a l'oest esplanada entrada
0,500,40 25,91129,541vorada perímetre edifici recepció
0,500,40 92,97464,861vorada oest camí fins abans llac
0,500,40 79,40397,001vorada perimetral zonja llocs infantils
0,500,40 30,56152,821vorada perimetral entre z. infantil i

picnic
0,500,40 45,12225,611vorera perímetre z. esportiva
0,500,40 6,3631,821petits trams illetes costat picnic
0,500,40 196,25981,241vorada camí costat penya, esplanada

entrada a entrada nord
0,500,40 14,4472,221vorada oest camí accés nord al Falgar
0,500,40 14,2271,121trams petits illeta mirador llac
0,500,40 56,72283,591vorera camí adjacent llac, fins mota
0,500,40 35,62178,081vorera esplanada triangular entre llac i

mota
0,500,40 135,81679,071vorera perimetral esplanada gran

abans llac
0,503,00 48,0016,002fonament rocalla cartell entrades ppal i

posterior
81,31813,130,1EiC

Total PROJECTE 894,44

894,44
01.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

repàs fons excavació vorades:
PROJECTE

0,40 41,60104,001vorada perímetral esplanada entrada
0,40 21,9054,751vorada a l'oest esplanada entrada
0,40 51,82129,541vorada perímetre edifici recepció
0,40 185,94464,861vorada oest camí fins abans llac
0,40 158,80397,001vorada perimetral zonja llocs infantils
0,40 61,13152,821vorada perimetral entre z. infantil i

picnic
0,40 90,24225,611vorera perímetre z. esportiva
0,40 12,7331,821petits trams illetes costat picnic
0,40 392,50981,241vorada camí costat penya, esplanada

entrada a entrada nord
0,40 28,8972,221vorada oest camí accés nord al Falgar
0,40 28,4571,121trams petits illeta mirador llac
0,40 113,44283,591vorera camí adjacent llac, fins mota
0,40 71,23178,081vorera esplanada triangular entre llac i

mota
0,40 271,63679,071vorera perimetral esplanada gran

abans llac
repàs parets excavació vorades:

0,50 104,00104,002vorada perímetral esplanada entrada
0,50 54,7554,752vorada a l'oest esplanada entrada
0,50 129,54129,542vorada perímetre edifici recepció
0,50 464,86464,862vorada oest camí fins abans llac
0,50 397,00397,002vorada perimetral zonja llocs infantils
0,50 152,82152,822vorada perimetral entre z. infantil i

picnic
0,50 225,61225,612vorera perímetre z. esportiva
0,50 31,8231,822petits trams illetes costat picnic
0,50 981,24981,242vorada camí costat penya, esplanada

entrada a entrada nord
0,50 72,2272,222vorada oest camí accés nord al Falgar
0,50 71,1271,122trams petits illeta mirador llac
0,50 283,59283,592vorera camí adjacent llac, fins mota
0,50 178,08178,082vorera esplanada triangular entre llac i

mota
0,50 679,07679,072vorera perimetral esplanada gran

abans llac
3,00 96,0016,002fonament rocalla cartell entrades, fons

0,50 32,0016,004fonament rocalla cartell entrades,
parets

274,205.484,020,05EiC
Total PROJECTE 5.758,22
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5.758,22
01.02.03 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment,
transport a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps
que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

50,0050cates vàries serveis
PROJECTE

Total PROJECTE 50,00

50,00
01.02.04 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)

Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  sobre camió.  Inclou l'arrenca-
da a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

5.611,355.611,351Camí accés, recepció, camí est fins
entrada nord

PROJECTE

2.177,092.177,091Camins interiors entre picnic i mota
1.921,391.921,391camins costat llac de est a oest

485,499.709,830,05EiC
Total PROJECTE 10.195,32

10.195,32
01.02.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

841,64841,641rases per vorades
PROJECTE

50,0050,001Cates serveis
0,26 2.650,7810.195,321Neteja terreny 26cm

Total PROJECTE 3.542,42

3.542,42
01.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

3.542,423.542,421Transport terres
PROJECTE

Total PROJECTE 3.542,42

3.542,42
01.02.07 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evitant l'aparició de vegetació en
talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.

2.500,002.500,001Tapar fonaments
PROJECTE

25,00250,000,1EiC
Total PROJECTE 2.525,00

2.525,00
01.02.08 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per medi de camions inclòs, la descàrre-
ga. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

1,001,50 547,50365,001Terres per rases
PROJECTE

2,00 5.000,002.500,001Terres per tapar fonaments
1,507,00 493,5047,001Completar mota costat aparcament

0,50 87,0087,002reblert intrados rocalla-cartell entrada
612,806.128,000,1EiC

Total PROJECTE 6.740,80

6.740,80
01.02.09 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

1,001,50 345,00230,001Tot-ú en rases zona esbarjo i descans
PROJECTE

1,001,50 34,50230,000,1EiC
Total PROJECTE 379,50
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379,50
01.02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

1,001,50 547,50365,001Terres per rases
PROJECTE

981,75981,751Terres i tot-ú
Total PROJECTE 1.529,25

1.529,25
01.02.11 M3 Rebliment màquina terra cel obert

Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:
sobre perfil teòric sense esponjament.

2,00 5.000,002.500,001Terres per tapar fonaments
PROJECTE

1,507,00 493,5047,001Completar mota costat aparcament
0,50 87,0087,002reblert intrados rocalla-cartell entrada

558,055.580,500,1EiC
Total PROJECTE 6.138,55

6.138,55

01.03 XARXA DE DRENATGE
01.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

2,501,20 201,0067,001Tram de sanejament costat llac
PROJECTE

2,001,00 74,0037,001Tram de sanejament zona esbarjo
1,501,20 21,6012,001Connexions drenatge nou a tub existent
1,501,00 90,0010,006Drenatges per fonts
1,501,20 108,0030,002Desguàs dipòsits
1,001,00 47,6047,601col·lector desguàs serveis higiènics
1,501,20 12,607,001col·lector pluvials al nord zona esbarjo
1,501,20 13,507,501col·lectos pluvials al nodr del llac
1,000,80 31,2039,001col·lector desguàs serveis edifici

entrada
1,501,20 12,607,001col·lector pluvials pujada camí penya
1,501,00 10,501,007pous projectats
1,501,20 108,0060,001col·lectr connexions drenatge sud gran

esplanada
1,201,20 223,20155,001col·lectr connexions drenatge oest

gran esplanada
89,87898,700,1EiC

Total PROJECTE 1.043,67

1.043,67
01.03.02 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

1,301,20 104,5267,001Tram costat llac
PROJECTE

1,301,00 48,1037,001Tram costat esbarjo
1,001,00 12,0012,001Tram de drenatge fins xarxa existent
1,501,20 108,0030,002Desguàs dipòsits
0,201,00 9,5247,601col·lector desguàs serveis higiènics
0,301,20 2,527,001col·lector pluvials al nord zona esbarjo
0,301,20 2,707,501col·lectos pluvials al nord del llac
0,201,00 7,8039,001col·lector desguàs serveis edifici

entrada
0,301,20 2,527,001col·lector pluvials pujada camí penya
0,301,20 21,6060,001col·lectr connexions drenatge sud gran

esplanada
0,301,20 55,80155,001col·lectr connexions drenatge oest

gran esplanada
37,51375,080,1EiC

Total PROJECTE 412,59

412,59
01.03.03 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.
PROJECTE
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1,301,20 104,5267,001Tram de sanejament costat llac
1,301,00 48,1037,001Tram de sanejament zona picnic
1,001,20 14,4012,001Connexions drenatge nou a tub existent
1,001,00 60,0010,006Drenatges per fonts
1,001,20 72,0030,002Desguàs dipòsits
0,801,00 38,0847,601col·lector desguàs serveis higiènics
1,201,20 10,087,001col·lector pluvials al nord zona esbarjo
1,201,20 10,807,501col·lectos pluvials al nord del llac
0,701,00 27,3039,001col·lector desguàs serveis edifici

entrada
1,201,20 10,087,001col·lector pluvials pujada camí penya
1,201,20 86,4060,001col·lectr connexions drenatge sud gran

esplanada
1,201,20 223,20155,001col·lectr connexions drenatge oest

gran esplanada
deduir tubs:

0,50 -33,5067,00-1Tram de sanejament costat llac, Ø800
0,12 -4,4437,00-1Tram de sanejament zona esbarjo,

Ø400
0,50 -6,0012,00-1Connexions drenatge nou a tub

existent, Ø800
0,01 -0,6010,00-6Drenatges per fonts, Ø40
0,12 -7,2030,00-2Desguàs dipòsits, Ø400
0,12 -5,7147,60-1col·lector desguàs serveis higiènics,

Ø400
0,50 -3,507,00-1col·lector pluvials al nord zona esbarjo,

Ø800
0,50 -3,757,50-1col·lectos pluvials al nord del llac, Ø800
0,12 -4,6839,00-1col·lector desguàs serveis edifici

entrada, Ø400
0,50 -3,507,00-1col·lector pluvials pujada camí penya,

Ø800
0,02 -1,2060,00-1col·lectr connexions drenatge sud gran

esplanada, Ø150
0,02 -3,10155,00-1col·lectr connexions drenatge oest

gran esplanada
62,78627,780,1EiC

Total PROJECTE 690,56

690,56
01.03.04 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:so-
bre perfil teòric sense esponjament.

690,58690,58Aportació sauló
PROJECTE

Total PROJECTE 690,58

690,58
01.03.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

Volum sauló sense descontar tubs:
PROJECTE

1,301,20 104,5267,001Tram de sanejament costat llac
1,301,00 48,1037,001Tram de sanejament zona picnic
1,001,20 14,4012,001Connexions drenatge nou a tub existent
1,001,00 60,0010,006Drenatges per fonts
1,001,20 72,0030,002Desguàs dipòsits
0,801,00 38,0847,601col·lector desguàs serveis higiènics
1,201,20 10,087,001col·lector pluvials al nord zona esbarjo
1,201,20 10,807,501col·lectos pluvials al nord del llac
0,701,00 27,3039,001col·lector desguàs serveis edifici

entrada
1,201,20 10,087,001col·lector pluvials pujada camí penya
1,201,20 86,4060,001col·lector connexions drenatge sud

gran esplanada
1,201,20 223,20155,001col·lector connexions drenatge oest

gran esplanada
Total PROJECTE 704,96

704,96
01.03.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

704,96704,961transport de terres
PROJECTE

Total PROJECTE 704,96

704,96
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01.03.07 M3 Transport interior de terres i runes
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre
perfil teóric sense esponjament.

412,59412,591Terres a aprofitar, rebliment màq. terres
PROJECTE

Total PROJECTE 412,59

412,59
01.03.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior
amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

67,0067,001Tram sanejament costat llac
PROJECTE

37,0037,001Tram sanejament esbarjo
12,0012,001Tram des de drenatge fins xarxa

existent
60,0030,002Desguàs dipòsits
47,6047,601col·lector desguàs serveis higiènics,

Ø400
39,0039,001col·lector desguàs serveis edifici

entrada, Ø400
26,26262,600,1EiC

Total PROJECTE 288,86

288,86
01.03.09 Ml Claveguera PE corrugat ø800mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø678 mm interior i ø800 mm exterior
amb la cara interior llisa,  tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

7,007,001col·lector pluvials al nord zona esbarjo,
Ø800

PROJECTE

7,507,501col·lectos pluvials al nord del llac, Ø800
7,007,001col·lector pluvials pujada camí penya,

Ø800
2,1521,500,1EiC

Total PROJECTE 23,65

23,65
01.03.11 M2 Solera 10cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de 1,15x1,15 m.

1,00 5,001,005Pous reixa nous
PROJECTE

1,00 4,001,004Arquetes serv. higiènics
1,00 4,001,004Pous registre nous

1,3013,000,1EiC
Total PROJECTE 14,30

14,30
01.03.12 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb morter M 5.

8,002,004Arquetes serv. higiènics
PROJECTE

8,002,004Pous registre nous
1,6016,000,1EiC

Total PROJECTE 17,60

17,60
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01.03.13 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65
cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sa-
nejament. 

2,002Previsió tapes
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.03.14 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

25,0025Tapes sanejament zona Falgar
PROJECTE

Total PROJECTE 25,00

25,00
01.03.15 Ut Arqueta sif.registrable 75x75

Formació d'arqueta sifonica registrable de 75x75x75 (interior) amb maó gero de 29x14x10 cms. pres amb mor-
ter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Tapa
de formigó de 80x80 cms.

4,004Arquetes serveis higiènics
PROJECTE

Total PROJECTE 4,00

4,00
01.03.16 Ml Paret pou quadrat int. 100x100cm, peces pref.

Paret per a pou quadrat int.100x100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment
1:6. Inclès part proporcioanl peces especials i con de reducció.

10,002,005Nous pous interceptors pluvials amb
reixa

PROJECTE

Total PROJECTE 10,00

10,00
01.03.17 Ut SiC Bastiment i reixa rectangular interceptora,

Bastiment i reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 800x800x50 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
col·locada sobre bastiment.

5,005Nous pous interceptors pluvials amb
reixa

PROJECTE

Total PROJECTE 5,00

5,00
01.03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter
M 5.

1,33 13,302,005graons pous reixa
PROJECTE

1,33 10,642,004graons nous pous registre
0,060,06arrodoniment unitari

Total PROJECTE 24,00

24,00
01.03.20 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de sanejament existent, amb demolició de la paret de la canona-
da, la formació de l'entrega de la nova canonada, totalment acabat.

3,003Connexions sanejament
PROJECTE

3,003Connexions drenatge a xarxa existent
Total PROJECTE 6,00

6,00
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01.03.21 ml Tub drenant amb geotextil i grava
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 metre de profunditat, transport
de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub drenant, i el re-
bliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i
el posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

178,00178,001Nou tub drenant costat camí
PROJECTE

60,0010,006Tub drenant fonts
60,0060,001col·lectr connexions drenatge sud gran

esplanada
29,80298,000,1EiC

Total PROJECTE 327,80

327,80
01.03.22 ml Protecció Tub drenant existent amb geotextil i

Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 metre de profunditat, transport
de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub drenant, i el re-
bliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i
el posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

136,00136,001tub drenant existent costat camí gran
esplanada

PROJECTE

Total PROJECTE 136,00

136,00
01.03.23 ml Protecció Tub drenant amb grava existent amb

Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 metre de profunditat, transport
de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub drenant, i el re-
bliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i
el posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

33,0233,021tub drenant costat esbarjo
PROJECTE

187,00187,001tub drenant costat camí a l'oest z.
esbarjo

277,00277,001tub drenant costat camí oest, de gran
esplanada a edifici recep.

49,70497,020,1EiC
Total PROJECTE 546,72

546,72
01.03.24 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del paviment acabat. Inclosos tots
els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb
formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

32,0032,001Tapes de registre a baixar de cota
PROJECTE

3,2032,000,1EiC
Total PROJECTE 35,20

35,20
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01.04 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS SORTIDA DESAIGÜE LLAC

01.04.01 FILTRE DE CAPTACIÓ D'AIGÜES COMUNITAT DE REGANTS
01.04.01.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

3,16 41,0813,001excavació captació
PROJECTE

Total PROJECTE 41,08

41,08
01.04.01.02 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

41,0841,081excavació pous
PROJECTE

Total PROJECTE 41,08

41,08
01.04.01.03 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

41,0841,081Transport terres sobrants
PROJECTE

Total PROJECTE 41,08

41,08
01.04.01.04 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I

Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte
sense mermes.

13,0013,001solera
PROJECTE

Total PROJECTE 13,00

13,00
01.04.01.05 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb

formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

0,30 3,9013,001formigo fonaments
PROJECTE

0,30 3,9013,001formigó sostre
Total PROJECTE 7,80

7,80
01.04.01.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S

Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer B500S i limit elàstic 5100
Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

1.500,001.500,001armat fonaments i murs
PROJECTE

Total PROJECTE 1.500,00

1.500,00
01.04.01.07 M2 Encofrat metàl.lic a murs i sostres

Encofrat metàl.lic a murs i sostres per revestir i posterior desencofrat un cop fraguat i endurit. Mesura: Superfi-
cie teòrica encofrada.

2,562,10 43,012,004parets curtes, 2 cares
PROJECTE

2,565,20 53,252,002parets llargues, 2 cares
13,0013,001sostre

Total PROJECTE 109,26

109,26
01.04.01.08 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba

Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense
mermes.

2,560,20 4,302,104parets curtes
PROJECTE

2,560,20 5,325,202parets llargues
Total PROJECTE 9,62

9,62
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01.04.01.09 M3 Aportació de graves
Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions inclús,la descàrrega. Mesura: Per volum
teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als llocs neces-
saris.

1,962,10 8,232,001filtre
PROJECTE

Total PROJECTE 8,23

8,23
01.04.01.10 PA Connexions de la captació d'aigua de la comunitat

Partida alçada d'import màxim per la realització de les connexions necessàries dissenyades en el plànol adjunt
al present projecte, per la captació d'aigua de la xarxa de reg de la comunitat de regants, de la resclosa de Can
Jubany. S'inclou tot el material i la ma d'obra necessària per la correcta execució de tota la connexió. No serà
motiu d'increment d'aquesta partida cap motiu per problemes d'accessibilitat, de material, de ma d'obra, de
temps, de seguretat o de control de qualitat. Es deixarà la construcció totalment acabada i en funcionament,
connectada a la comunitat de regants i al nou tub de PEØ400 que conduirà les aigües fins al llac del falgar.

1,001Captació aigües
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.04.01.11 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac

Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control del by-pass entrada aigües llac per la
desviació a sortida llac. Inclou obertura de paret prefabricada, subministramenti col.locació de comporta mural
DN500 d'acer inoxidable accionable mecànicament segons plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equiva-
lent, totalment col.locada i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 incloent cargols i tornilleria
amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'emergència per control total de la comporta. Totalment
acabat i en funcionament segons criteris de la DF.

1,001comporta mural connexió Can Jubany
abans del filtre

PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.04.01.12 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil
Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres,
col.locat amb morter M-80/B. Complint la normativa EN 124. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i
ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

2,002tapa accés
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.04.01.13 Ut Bastiment i tapa de xapa reforçada doble de

Subministre i col·locació de bastiment i tapa xapa d'acer galvanitzat reforçada amb travessers d'acer de
1800x1500 mm, segons plànols de detalls, cargolat al marc, i el marc ancorat amb morter. Totalment acabada
amb pany i clau.

1,001tapa gran
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01.04.02 OBRES COMPLEMENTÀRIES DERIVACIÓ AIGUA RIU
01.04.02.01 M3 Enderroc fonament de formigó armat

Enderroc de fonaments de formigó armat amb compressor i càrrega a màquina de runa sobre camió, perfil teò-
ric sense esponjament.

0,401,50 37,2062,001Demolició extrem resclossa existent
PROJECTE

3,7237,200,1EiC
Total PROJECTE 40,92

40,92
01.04.02.02 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

40,9240,921Demolició extrem resclossa existent
PROJECTE

Total PROJECTE 40,92

40,92
01.04.02.03 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

40,9240,921transport runes
PROJECTE

Total PROJECTE 40,92

40,92
01.04.02.04 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

1,771,00 1.377,06778,001Rasa tub des de Assut fins falgar
PROJECTE

1,771,00 109,7462,001rasa tub resclosa, connexió x. regants
1,771,00 502,33283,801rasa by-pas entrada llac a desaigüe llac

198,911.989,130,1EiC
Total PROJECTE 2.188,04

2.188,04
01.04.02.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

120,00120,001EiC
PROJECTE

Total PROJECTE 120,00

120,00
01.04.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

120,00120,001Transport terres sobrants
PROJECTE

Total PROJECTE 120,00

120,00
01.04.02.07 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre
perfil teóric sense esponjament.

0,601,00 1.312,822.188,041Terres sobrants
PROJECTE

Total PROJECTE 1.312,82

1.312,82
01.04.02.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior
amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

778,00778,001Tub
PROJECTE

283,80283,801rasa by-pas entrada llac a desaigüe llac
106,181.061,800,1EiC
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

Total PROJECTE 1.167,98

1.167,98
01.04.02.11 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

0,800,80 497,92778,001Recobriment tub, connexió assut a llac
PROJECTE

0,13 -101,14778,00-1Deducció tub
0,800,80 39,6862,001rasa tub resclosa, connexió x. regants

0,13 -8,0662,00-1deducció tub
0,800,80 181,63283,801rasa by-pas entrada llac a desaigüe llac

0,13 -36,89283,80-1deducció tub
57,31573,140,1EiC

Total PROJECTE 630,45

630,45
01.04.02.12 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

0,771,00 599,06778,001Pas serveis des d'Assut fins Falgar
PROJECTE

0,771,00 47,7462,001rasa tub resclosa, connexió x. regants
0,771,00 218,53283,801rasa by-pas entrada llac a desaigüe llac

86,53865,330,1EiC
Total PROJECTE 951,86

951,86
01.04.02.13 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

0,101,00 77,80778,001Pas serveis des d'Assut fins Falgar
PROJECTE

0,101,00 6,2062,001rasa tub resclosa, connexió x. regants
0,101,00 28,38283,801rasa by-pas entrada llac a desaigüe llac

11,24112,380,1EiC
Total PROJECTE 123,62

123,62
01.04.02.14 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:so-
bre perfil teòric sense esponjament.

123,62123,621Sauló rases
PROJECTE

Total PROJECTE 123,62

123,62
01.04.02.15 M2 Solera 10cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de 1,15x1,15 m.

1,20 24,481,2017Pous aportació aigües assut
PROJECTE

1,20 2,881,202Pous by-pass intermedis, Ø100
1,70 5,781,702Pous by-pass extrems, Ø150

3,3133,140,1EiC
Total PROJECTE 36,45

36,45
01.04.02.16 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb morter M 5.

1,77 30,0917Pous aportació aigües assut
PROJECTE

1,77 3,542Pous by-pass intermedis, Ø100
1,77 3,542EiC

Total PROJECTE 37,17

37,17
01.04.02.17 Ml Paret per a pou [ø150] [PPF]

Paret per a pou de ø 150 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb morter M 5, inclosa part pro-
porcional de conus de reducció 150/60.

1,77 3,542Pous by-pass extrems, Ø150
PROJECTE

Total PROJECTE 3,54
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Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

3,54
01.04.02.18 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter
M 5.

1,33 40,021,7717Graons pous assut
PROJECTE

1,33 9,421,774Graons pous by-pass
0,560,56arrodoniment unitat

Total PROJECTE 50,00

50,00
01.04.02.19 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65
cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sa-
nejament. 

17,0017Pous assut
PROJECTE

4,004Pous by-pass
2,002EiC

Total PROJECTE 23,00

23,00
01.04.02.20 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac

Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control del by-pass entrada aigües llac per la
desviació a sortida llac. Inclou obertura de paret prefabricada, subministramenti col.locació de comporta mural
DN500 d'acer inoxidable accionable mecànicament segons plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equiva-
lent, totalment col.locada i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 incloent cargols i tornilleria
amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'emergència per control total de la comporta. Totalment
acabat i en funcionament segons criteris de la DF.

2,002comporta mural dins pou by-pass
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.04.02.22 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb

formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

0,801,50 74,4062,001Reconstrucció extrem resclossa
existent

PROJECTE

7,4474,400,1EiC
Total PROJECTE 81,84

81,84
01.04.02.23 Ut Connexió amb xarxa existent de comunicat de

Connexió de la canonada amb la xarxa existent de la comunitat de regants. S'inclouen totes les peces i les pro-
ves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

1,001Connexió xarxa existent entrada ppal
parc

PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.04.02.24 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200

Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica en fonaments. Mesura: volum teòric de
projecte sense mermes.

12,0012,001previsió llera riu
PROJECTE

Total PROJECTE 12,00

12,00
01.04.02.25 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada

Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pedres entre 1500 i 2500 kg
col.locades a màquina en fonament per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

25,0025,001previsió llera riu
PROJECTE

Total PROJECTE 25,00

25,00
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01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE I CONTRAINCENDIS EL FALGAR
01.05.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, inclosa la preparació de la solera, base i recobriment de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el pe-
rímetre, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de senyalització, el
transport i cànon d'abocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i senyalització de la rasa.També
inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

xarxa aigua potable FDØ150:
PROJECTE

994,24994,241Connex. x. exist. entrada sud a hidrant
entrada nord

10,005,002derivacions reg i font davant edifici
entrada

64,0064,001derivacions reg i font darrera edifici
entrada

717,23717,231derivació z. jocs-picnic a oest fins final
llac

14,0014,001derivació font costat llac i hidrant
34,0034,001derivació a entrada caseta bombes
35,0035,001connexions caseta bombes i dipòsit

xarxa aigua potable PEØ110:
26,5126,511de pou 1 a dipòsits
15,0015,001caseta bombes a inici xarxa reg
35,0035,001de bombes a llac, entrada aigües

tractades
5,205,201de sorrer a caseta bombes

10,005,002de caseta a dipòsit gran
4,004,001dipòsit petit a sorrer i caseta

90,3890,381de dipòsits a bomba impulsió llac
419,80419,801de pou 2 a dipòsits
123,722.474,360,05EiC

Total PROJECTE 2.598,08

2.598,08
01.05.03 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàmetre 160 mm de 10 atm, soldat
amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de peces especials i accessoris, brides autoblocants amb junta
STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves
d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i
normativa vigent.

xarxa aigua potable PEØ160:
PROJECTE

994,24994,241Connex. x. exist. entrada sud a hidrant
entrada nord

10,005,002derivacions reg i font davant edifici
entrada

68,0068,001derivacions reg i font darrera edifici
entrada

717,23717,231derivació z. jocs-picnic a oest fins final
llac

14,0014,001derivació font costat llac i hidrant
34,0034,001derivació a entrada caseta bombes
35,0035,001connexions caseta bombes i dipòsit
93,421.868,470,05EiC

Total PROJECTE 1.965,89

1.965,89
01.05.04 Ml Tub PE alta densitat ø 110 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàmetre 110 mm de 10 atm, soldat
amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueï-
tat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

xarxa aigua potable PEØ110:
PROJECTE

26,5126,511de pou 1 a dipòsits
15,0015,001caseta bombes a inici xarxa reg
35,0035,001de bombes a llac, entrada aigües

tractades
5,205,201de sorrer a caseta bombes

10,005,002de caseta a dipòsit gran
4,004,001dipòsit petit a sorrer i caseta

90,3890,381de dipòsits a bomba impulsió llac
419,80419,801de pou 2 a dipòsits

30,29605,890,05EiC
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Total PROJECTE 636,18

636,18
01.05.05 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.05.06 Ut Arqueta registrable  45x45x45

Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas de
vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

25,0025T, colze, boca reg,....
PROJECTE

Total PROJECTE 25,00

25,00
01.05.07 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 45x45x3,5 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 3,5cm, encofrat-desemcofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

25,0025Tapes formigó arquetes
PROJECTE

Total PROJECTE 25,00

25,00
01.05.08 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil
Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en vore-
res, col.locat amb morter mixt 1:10.5:4.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.05.09 Ut Te fundició dúctil DN150mm

Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica DN-150 amb tres brides auto-
blocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil DN-150 i tub de polietilè de DN-160, totalment instal.lat, inclo-
ent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

25,0025T en xarxa potable i incendis
PROJECTE

2,002EiC
Total PROJECTE 27,00

27,00
01.05.10 Ut Te fundició dúctil DN100mm

Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica DN-100 amb tres brides auto-
blocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil DN-100 i tub de polietilè de DN-110, totalment instal.lat, inclo-
ent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.05.11 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø150mm

Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a 90° o 45° autoblocant de fosa dúctil de
DN150 amb juntes STOP per a tub de polietilè de DN-180/160, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols
per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pres-
sió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

28,0028Colze en xarxa potable i incendis
PROJECTE

2,002EiC
Total PROJECTE 30,00

30,00
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01.05.13 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm
SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent 2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 re-
duccions de 1 1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou arqueta
prefabricada amb tapa.

10,0010comptadors reg
PROJECTE

1,001comptador edifici entrada
1,001comptador entrada caseta bombes

Total PROJECTE 12,00

12,00
01.05.14 Ut Boca de reg ø 45 mm

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro amb recobriment de pintura de pols epo-
xi, tipus IRVA o equivalent, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fu-
gues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent connexió i materials a tub de la
xarxa mitjançant collarí d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, segons detalls de projecte,
incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de color verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces
auxiliars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

10,0010Boques de reg Falgar
PROJECTE

Total PROJECTE 10,00

10,00
01.05.15 Ut SiC vàlv.comporta DN150mm(160)

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàsti-
ca i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-150mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 160 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

6,006Claus ramals Falgar
PROJECTE

13,0013Claus interior caseta
2,002Claus pous
1,001Clau dipòsit gran

Total PROJECTE 22,00

22,00
01.05.16 Ut SiC vàlv.comporta DN100mm(110)

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàsti-
ca i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-100mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 110 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.05.17 Ut Reducció brida-brida DN150/100mm

Subministrament i col·locació de reducció brida-brida orientable de DN150/100mm. PN16, instal·lada a fons de
rasa amb brides amb junta STOP, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau
de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada
un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

9,009Conneció tram Ø150 a hidrant de Ø100
PROJECTE

6,006Connexió fonts
Total PROJECTE 15,00

15,00
01.05.19 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100

Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro amb recobriment de pintura de pols epo-
xi, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fugues, amb una sortida de
100 mm (tipus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent dues brides major amb junta STOP per a la conne-
xió de tubs de PE, "T" de derivació de la canonada de fosa dúctil, "S" de fosa dúctil per a connectar la canona-
da DN100 i un colze de 90º amb sabata també de fosa dúctil totalment instal.lat, segons detalls de projecte, in-
cloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de color vermell amb inscripció de BOMBERS, peces auxi-
liars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja segons les direc-
trius de la companyia. També inclou el el subministre i col·locació del cartell indicatiu de situació de l'hidrant
amb peu metàl.lic segons les directrius de la companyia.

9,009Nous hidrants Falgar
PROJECTE

Total PROJECTE 9,00
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9,00
01.05.20 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN50mm

Subministrament i col·locació de vàlvula de ventosa trifuncional de DN 50mm. amb connexió per a brida de DN
65mm, inclosa vàlvula de comporta de DN 50mm. i cargols i junta per a una brida, totalment instal·lada i part
proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la norma-
tiva de la companyia.

2,002Vàlvules absorció
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.05.21 Ut Connexió amb xarxa existent

Connexió de la canonada amb la xarxa existent. S'inclouen totes les peces i les proves necessàries anteriors a
la posada en funcionament.

1,001Connexió xarxa existent entrada ppal
parc

PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.06 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ
01.06.01 PA Gestions a efectuar per la legalització dels pous

Partida alçada a justificar d'import màxim, per la gestió amb els organismes pertinents, per part de l'empresa
constructora, per l'obtenció de la legalització dels dos pous existents al falgar. L'obtenció d'aquestes dues llicèn-
cies, i la justificació per part de l'empresa de gestions realitzades, comportarà el pagament d'aquesta partida.

1,001gestions
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.02 PA Pagament per l'obtenció de la legalització dels

Partida alçada a justificar d'import màxim pels pagamanets diversos que s'hagin de realitzar per tal d'aconse-
guir les llicències necessàries per legalitzar els dos pous del parc del falgar. Qualsevol pagament ha realitzar fa-
rà necessàri que se'n presenti còpia de la factura a la DO, i el corresponent descompte de la present partida,
fins, donat el cas, esgotar tot l'import.

1,001Taxes legalització pous
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.03 Ut Bombament pou 1

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grundfos inox SP 17-20, 11KW per
un cabal de 14m²/h i profunditat pou de 130m, incloent instal.lació a fons de pou, 150m canonada d'acer galva-
nitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de nivell,
cargoleria i juntes, 150m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia de 2"1/2 compost per
enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de compor-
ta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada de
PEØ110 i petit material. 160m de cable submergible 3x16mm2, empalmes i joc de sondes, 320m de cable espe-
cial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus Wolt-
man DN50 amb emissor de pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, treballs
de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i
en funcionament.

1,001Bomba pou 1
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.04 Ut Bombament pou 2

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grundfos inox SP 17-15, 9.2KW
per un cabal de 14m3/h i profunditat pou de 153m, incloent instal.lació a fons de pou, 160m canonada d'acer
galvanitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de ni-
vell, cargoleria i juntes, 130m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia de 2"1/2 compost
per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de com-
porta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada
de PEØ110 i petit material. 130m de cable submergible 3x10mm2, empalmes i joc de sondes, 260m de cable
especial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus
Woltman DN50 amb emissor de pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, tre-
balls de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.la-
da i en funcionament.

1,001Bomba pou 2
PROJECTE
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Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.05 Ut Bombament buidat llac

Subministrament i intal.lació de bomba tipus Grundfos inox SP 17-2, 1.45KW per un cabal de 21.2m3/h i alçada
d'aigua de 10m, incloent instal.lació a fons del llac i canonada de desguàs, cablejat, aparellatge, posta en fun-
cionament, connexion elèctriques a quadre de control, legalització i proves. Totalment instal.lada i en funciona-
ment.

1,001Bomba buidat llac
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.06 Ut Pou sorrer i desbast recepció aigües pous

Construcció de pou per recepció d'aigües dels pous d'aigües subterrànies mitjançant peces prefabricades de
formigó amb anells de 2m de diàmetre i 3m d'alçada. Inclou connexions amb tubs d'entrada provinents dels dos
pous, tapa i marc registrable, fons de formigó a mode de sorrer i sortida amb canalització fins dipòsit de 40m de
diàmetre 400mm amb reixa de desbast de 5mm de pas.

1,001Sorrer costat caseta
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.07 Ut Dipòsit d'aigües dels pous de 40m³

Partida d'alçada a justificar d'import màxim per la construcció d'un dipòsit d'aigües de pous de 40m³, prefabricat de formigó
de 4,9x2.45x4.12m, amb coberta dimensionada per 200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntatge i segellat interior i exterior,
la instal.lació de sondes de nivell, sobreeixidor d'emergència fins al tub de drenatge, i desguàs de buidat inferior amb canona-
da fins a pou de bombament, col·locació de 20cm de grava, làmina impermeabilitzant i 10cm de formigó de neteja a la solera
de l'excavació,  i formació de solera armada amb subministrament i col·locació d'armadures a base de malla electrosoldada
Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i escala d'accés. Totalment acabat i en funcionament
incloent proves d'estanqueïtat.

1,001Dipòsit petit
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.08 Ut Quadre elèctric control bombes i cablejat

Subministrament i instal.lació dins de caseta de bombes de quadre elèctric per comandament i protecció de
bomba de 1.1kw amb arranc directe amb contactor, guardamotor i magnetotèrmic de protecció de maniobra,
control de nivell, comptahores, selector M-0-A, pilots de senyalització, bornes de connexió de senyalització, ca-
blejat i petit material. Tot instal.lat fins caixa aïllant de poliéster. Inclou 360m de cable RVk 0.6/1KV de
4x35mm2, inclòs tub protector D110 per subministrament de corrent des de quadre elèctric fins brocal de pous,
50m de cable RVk 0.6/1kv de 4x16mm2, inclòs tub protector D90 per subministrament de corrent des de qua-
dre elèctric fins brocal de pou, 410m de cable de senyal de 3x1.5 i 2x1.5 apantallat des de quadre elèctric fins
brocal de pou per connexió de sondes i capçal de comptador, treballs d'instal.lació quadre elèctric, cables, con-
nexions i posta en funcionament.

1,001Quadre bombes
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.09 Ut Depuradora aigües dels pous

Subministrament i instal.lació de depuradora compacta pel tractament de les aigües dels pous 1 i 2 mitjançant
cloració i filtrat. Inclou analitzador/controlador Clormet per mesurar clor lliure mitjançant sonda proveïda de sen-
sor autonetejable, filtre d'impureses i sensor de falta de fluxe d'aigua, bomba dosificadora Prop 2 40 amb dipò-
sit de polpropilè de 120l per solució d'hipoclorit sòdic, motobomba de recirculació PT150T 1.1kw, amb prefiltre,
quadre elèctric fins 3kw per protecció de motobomba, progrmador setmanal, equip de filtració multicapa pool fil-
ter M800 amb mineral 2007. Inclou tota l'obra civil i instal.lacions per deixar-la completament instal.lada, connec-
tada a l'entrada dels pous i a la sortida cap el dipòsit, instal.lació hidràuclica i elèctrica així com projectes i lega-
litzacions de les instal.lacions. Totalment instal.lat a l'interior de la caseta de bombes i en funcionament.

1,001Depuradora aigües
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.10 Ut Quadre elèctric control bombes

Subministrament i instal.lació de quadre de control de les bombes dels pous, incloent connexions, aparellatge,
instal.lació, automatització de maniobra sincronitzant engegada de bombes de pous o llac per omplir el dipòsit,
proteccions elèctriques, legalització i proves. Totalment instal.lat i en funcionament.
PROJECTE
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1,001Quadre control bombes
Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.11 Ut Dipòsit d'aigües pluvials de 220m³

Construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 220m³, prefabricat de formigó de 10m de diàmetre i 3m d'alçada, amb coberta di-
mensionada per 200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntatge i segellat interior i exterior, la instal.lació de sondes de nivell
que accionin automàticament les bombes dels pous o del llac per omplir el dipòsit, sobreeixidor d'emergència fins al tub de
drenatge, i desguàs de buidat inferior amb canonada fins a pou de bombament, col·locació de 20cm de grava, làmina imper-
meabilitzant i 10cm de formigó de neteja a la solera de l'excavació,  i formació de solera armada amb subminsitrament i col·lo-
cació d'armadures a base de malla electrosoldada Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i
escala d'accés. Totalment acabat i en funcionament incloent proves d'estanqueïtat.

1,001Dipòsit gran
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.12 Ut Escomesa i drets de companyia

Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

1,001Drets cia.
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.13 Ut Projecte Departament Indústria

Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament de línies de subministrament
elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

1,001Projecte subministrament
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.06.14 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica

Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultativa.

1,001Projecte instal·lació
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.07 CASETA DE CONTROL, DEPURACIÓ I BOMBAMENT
01.07.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

0,500,60 1,682,802rases fonaments, curts exteriors
PROJECTE

0,500,60 4,687,802llargs exteriors
0,500,60 0,662,201tram central

0,707,020,1EiC
Total PROJECTE 7,72

7,72
01.07.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

repàs fons:
PROJECTE

0,60 3,362,802rases fonaments, curts exteriors
0,60 9,367,802llargs exteriors
0,60 1,322,201tram central

repàs parets:
0,50 5,602,804rases fonaments, curts exteriors
0,50 15,607,804llargs exteriors
0,50 2,202,202tram central

3,7437,440,1EiC
Total PROJECTE 41,18

41,18
01.07.03 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

7,727,721rases de fonaments
PROJECTE

Total PROJECTE 7,72
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7,72
01.07.04 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

7,727,721transport de terres
PROJECTE

Total PROJECTE 7,72

7,72
01.07.05 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I

Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte
sense mermes.

0,60 3,362,802rases fonaments, curts exteriors
PROJECTE

0,60 9,367,802llargs exteriors
0,60 1,322,201tram central

1,4014,040,1EiC
Total PROJECTE 15,44

15,44
01.07.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S

Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer B500S i limit elàstic 5100
Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

16,00 89,602,802rases fonaments, curts exteriors (16
Kg/ml)

PROJECTE

16,00 249,607,802llargs exteriors
16,00 35,202,201tram central
16,00 115,200,6012solapes dobles

0,89 153,797,2024Esperes 24 punts de reforç (4Ø12 x
1,8m)

0,89 85,444,0024Armat mur 24 punts de reforç (4Ø12 x
4m)

8,00 176,0022,001cèrcol perimetral paret a coberta
(8kg/ml)

12,001,0012conjunt 4 potes a pletines-cèrcol (1
kg/4 potes)

91,68916,830,1EiC
Total PROJECTE 1.008,51

1.008,51
01.07.07 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb

formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

0,400,60 1,342,802rases fonaments, curts exteriors
PROJECTE

0,400,60 3,747,802llargs exteriors
0,400,60 0,532,201tram central

Total PROJECTE 5,61

5,61
01.07.08 M3 Aportació de graves

Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions inclús,la descàrrega. Mesura: Per volum
teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als llocs neces-
saris.

0,202,60 2,394,601solera interior espai gran
PROJECTE

0,202,60 1,462,801solera interior espai petit
0,393,850,1EiC

Total PROJECTE 4,24

4,24
01.07.09 M3 Rebliment màquina grava cel obert

Estesa i piconat de graves a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat . Mesura:
sobre perfil teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als
llocs necessaris.

4,244,241solera interior
PROJECTE

Total PROJECTE 4,24

4,24
01.07.10 m2 Làmina separad.polietilè

Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

2,60 11,964,601sota pav. interior, espai gran
PROJECTE

2,60 7,282,801sota pav. interior, espai petit
0,40 10,0025,001laterals i sup. muret bloc ampliat

22 abril 2014 Pàgina 20



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

2,9229,240,1EiC
Total PROJECTE 32,16

32,16
01.07.11 M2 Malla d'acer per armar 15x15cm, Ø8, B500S

Subministrament i col.locació de malla electrosoldada corrugada d'acer B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2,
15x15 Ø6, totalment col·locada i lligada. Inclosos material complementari i mitjans auxiliars necessaris.Mesura:
M2. teòric de catàleg sense mermes. (El preu ja té en compte els Kg/m2)

2,60 11,964,601solera interior espai gran
PROJECTE

2,60 7,282,801solera interior espai petit
1,9219,240,1EiC

Total PROJECTE 21,16

21,16
01.07.12 M2 Solera de formigó 20 cms, formigó HA-25/B/20/IIa

Paviment de 20 cms. amb formigó de HM-20. Mesura: Superficie teorica projecte. Inclòs tots els treballs i mate-
rials necessaris, com encofrats laterals als llocs necessaris.

2,60 11,964,601solera interior espai gran
PROJECTE

2,60 7,282,801solera interior espai petit
1,9219,240,1EiC

Total PROJECTE 21,16

21,16
01.07.13 M2 Bloc foradat gris 20x20x40 2C

Paret de bloc foradat de 20x20x40 cms. de dues cares vistes de color gris pres amb morter M-40/A. Inclòs part
proporcional de remats de parets, dintells, ampits, i la resta de peces especials. Mesura: Per superficie teòrica
projecte deduint forats > 2 M2.

3,10 24,182,603parets curtes (l x h mitja)
PROJECTE

2,90 23,208,001paret llarga davant
3,30 26,408,001paret llarga posterior
2,20 -4,841,10-2deduir portes (>2 m²)

6,8968,940,1EiC
Total PROJECTE 75,83

75,83
01.07.14 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba

Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense
mermes.

3,100,20 2,980,202424 punts de reforç bloc formigó
PROJECTE

0,302,970,1EiC
Total PROJECTE 3,28

3,28
01.07.15 kg Acer

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'o-
bra amb soldadura

pletines dintell portes i finestres,
7860kg/m³):

PROJECTE

0,010,20 47,163,0078602 portes x 1.5m x ample x gruix x
densitat

0,010,20 37,732,4078602 finestres de 1,20
0,01 25,150,327860platines vinclament corretges (8

u.x0.2x0.2)
0,01 12,580,167860platines vinclament IPN180 (4

u.x0.2x0.2)
Total PROJECTE 122,62

122,62
01.07.16 kg Acer S275JR,p/biga peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'o-
bra amb soldadura

21,90 113,882,602jasseres IPN180 (21.9 kg/ml)
PROJECTE

4,17 38,364,602corretges tipus C (4,17 kg/ml) llargues
4,17 23,352,802corretges tipus C (4,17 kg/ml) curtes

17,56175,590,1EiC
Total PROJECTE 193,15
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193,15
01.07.17 m2 Coberta panell sandwich PC-1000, xapes galv.

Subministrament i col.locació de panell sandwich de coberta, tipus PC-1000 de "Montajes Besos S.A. o equiva-
lent, format per dues xapes d'acer galvanitzat i prelacat color "teula" estnadard, calitat 25", amb nucli aïllat d'es-
puma rígida de poliuretà de 35 Kg/m³ de densitat mitja i 40mm de gruix, inclòs part proporcional de mermes, de
fixacions ocultes, grapes, tapetes, transports i neteja, coberta terminada i estanca.

3,50 29,408,401Panell coberta
PROJECTE

2,9529,500,1EiC
Total PROJECTE 32,35

32,35
01.07.18 m Remat  perimetral panell sandwich, xapa acer

Subministrament i col.locació remat coronació perimetral de placa sandwich de coberta, model "Montajes Be-
sos, S.A. o equivalent, a base d'una xapa plegada d'acer galvanitzat i prelacat, color "teula" estandard, calitat
poliéster - silicona de 25" de 0.6mm de gruix, i des. máx. 625mm, amb juntes solapades, sellejades i rematxa-
des, inclòs part proporcional de mermes, solapes, fijacions, transports i neteja, remats totalment terminats i  es-
tancs.

16,808,402Perimetre coberta anterior i posterior
PROJECTE

7,003,502Perímetre coberta lateral curts
2,3823,800,1EiC

Total PROJECTE 26,18

26,18
01.07.19 Ml Canal desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb

Subministrament i col·locació de canal de desguàs per a coberta contínua de planxa d'alumini de 0,6mm de
gruix, preformada, color sorrenc o similar, acabat, amb, carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els perfils i
elements de fixació, peces especials, etc., col·locat.

8,408,401Canal coberta
PROJECTE

0,848,400,1EiC
Total PROJECTE 9,24

9,24
01.07.20 Ml Baixant desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb

Subministrament i col·locació de baixant de desguàs per a coberta contínua de planxa d'alumini de 0,6mm de
gruix, preformada, color sorrenc o similar, acabat, carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els perfils i ele-
ments de fixació i peces especials, colzes, etc., col·locat.

2,502,501Baixant coberta
PROJECTE

0,500,252peces curves
0,303,000,1EiC

Total PROJECTE 3,30

3,30
01.07.21 m2 Porta entrada peatonal d'acer galvanitzat batent

Subministrament i col.locació de porta peatonal d'accés d'acer pintat antiòxid i acabat, color sorrenc. Inclòs tots
els mecanismes, ventilacions, pany i clau, complements, elements de subjecció a suport, treballs de pintat, total-
ment acabada i col.locada i en correcte funcionament. Incloent part proporcional de mermes, tots els treballs i
materials necessaris.

2,20 4,841,102portes accés
PROJECTE

Total PROJECTE 4,84

4,84
01.07.22 M2 SiC enmotll.Primalit 20x20x8

Subministre i col.locació de peçes de vidre enmotllat prensat de 20x20x8 cm. col.locat amb morter M-40/B, ar-
mat amb acer corrugat FyK 5100 Kg/cm2.

0,60 1,441,202finestres pavès
PROJECTE

0,141,440,1EiC
Total PROJECTE 1,58

1,58
01.07.23 M2 Paviment gres col.suau  20x30 antilliscant

Subministre i col.locació paviment amb gres de color suau de 20x30 cms antilliscant, model i color a escollir pel
promotor. col.locat amb morter M-40/A. Inclos en el preu part proporcional de racons, arestes, cantonades i en-
tregues.

2,60 11,964,601Estancia gran
PROJECTE

2,60 7,282,801Estancia petita
1,9219,240,1EiC

Total PROJECTE 21,16
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21,16
01.07.24 Ml SiC sócol gres color  7cm

Subministre i col.locació de sócol de gres de color de 7 cms, del mateix tipus que el paviment, amb cantell arro-
donit, inclou la formació d'arestes.

14,4014,401Espai gran
PROJECTE

10,8010,801Espai petit
-2,201,10-2deduir ample portes
2,3023,000,1EiC

Total PROJECTE 25,30

25,30
01.07.25 PAJSiC instal·lació elèctrica, enllumenat emergència,

Partida alçada a justificar. Subministre i execució de la totalitat del conjunt de la instal·lació d'electricitat de la ca-
seta de bombes, enllumenat i sortida d'emergència i protecció contra incendis, totalment acabada, cablejat amb
corregut de protecció, quadre de proteció i control amb armari i clau de tancament, punts de llum normals (2
fluorescents estancs 2X58W) i d'emergència, endolls, interruptors. Conjunt de materials i treballs varis per les
connexions a xarxa de subministrament i escomesa, i comprovacions de la instal.lació elèctrica, nova instal·la-
ció de l'enllumenat d'emergència amb el seu cablejat i connexions, protecció contra incendis amb un extintor de
pols sec polivalent 21A-113B, un de CO2 89B, i cartells de senyalització i de sortides d'evacuació. Inclós tots
els materials i treballs, proves, etc. per deixar-ho totalment acabat i en correcte funcionament, d'acord amb els
plànols d'instal·lacions i la reglamentació vigent.

1,001Instal·lació elec., enllum. i emergpència
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.07.26 PA Sistema de Bombament dipòsit de retenció

Subministrament i instal·lació de sistema de bombament de les aigües de reg emmagatzemades al dipòsit d'aigües pluvials,
format per 2 bombes de 20 m³/h cada una i 4'7kW de potència unitària, com a grup de pressió de reg, sondes de nivell, reixa
de desbast mòbil, vàlvules antiretorn i de tancament, cadenes d'elevació de les bombes, tapes registrables, segell oleohidràu-
lic per evitar males olors, i quadre elèctric preparat pel funcionament alternatiu de les bombes, instal.lació i connexió elèctrica
complerta, senyal lluminosa de funcionament i parada, senyal acústica i visual d'avaria, senyals de sortida i entrada per con-
trol a distància de les bombes, nivells i alarmes. Tot inclòs, tota la valvuleria i caldereria necessària per a totes les maniobres
entre pous, dipòsits, llac, depuradora i xarxes de reg i de desguàs tant pluvials com residuals.

1,001Sistema bombament
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.07.27 Ut Projecte i legalitzacio instal.lacions caseta bombes

Projecte i legalització, de la totalitat de les instal·lacions de bombament i els seus complements.

1,001Projecte instal·lacions
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.08 PASSOS DE SERVEIS
01.08.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

1,501,00 46,8231,211rasa davant edifici entrada, 6C
PROJECTE

1,501,00 2,161,441costat ET entrada, 6C
1,501,00 27,9218,611costat ET a xarxa passos serveis

existent, 6C
1,201,00 35,0929,241pas est-oest camí costat zona jocs, 4C
1,201,00 14,2111,841tram petit costat llac, 4C
0,901,00 560,75623,051passos serveis nord llac fins assut, 2C
1,500,80 16,320,8017Arquetes projectades passos serveis

70,33703,270,1EiC
Total PROJECTE 773,60

773,60
01.08.02 Ml Canalització serveis 6ø200 PE

Formació de pas de serveis amb sis conductes de PE de 200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, in-
clòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

31,2131,211rasa davant edifici entrada, 6C
PROJECTE

1,441,441costat ET entrada, 6C
18,6118,611costat ET a xarxa passos serveis
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existent, 6C
5,1351,270,1EiC

Total PROJECTE 56,39

56,39
01.08.03 Ml Canalització serveis 4ø200 PE

Formació de pas de serveis amb quatre conductes de PE de 200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior
llis, inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè se-
paradora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies
de serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

29,2429,241pas est-oest camí costat zona jocs, 4C
PROJECTE

11,8411,841tram petit costat llac, 4C
4,1141,080,1EiC

Total PROJECTE 45,19

45,19
01.08.04 Ml Canalització serveis 2ø200 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de 200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis,
incluit el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

623,05623,051passos serveis nord llac fins assut, 2C
PROJECTE

62,31623,050,1EiC
Total PROJECTE 685,36

685,36
01.08.05 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

1,001,00 31,2131,211rasa davant edifici entrada, 6C
PROJECTE

1,001,00 1,441,441costat ET entrada, 6C
1,001,00 18,6118,611costat ET a xarxa passos serveis

existent, 6C
0,701,00 20,4729,241pas est-oest camí costat zona jocs, 4C
0,701,00 8,2911,841tram petit costat llac, 4C
0,401,00 249,22623,051passos serveis nord llac fins assut, 2C

0,03 -9,2351,26-6deduir tubs 6C
0,03 -4,9341,08-4deduir tubs 4C
0,03 -37,38623,05-2deduir tubs 2C

27,77277,700,1EiC
Total PROJECTE 305,47

305,47
01.08.06 Ut Pericó per serveis 60x60x100

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix sobre llit de sorra i parets de
maó gero, arrebossada i lliscada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

17,0017Arquetes projectades passos serveis
PROJECTE

Total PROJECTE 17,00

17,00
01.08.08 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

rebliment terres de la pròpia excavació:
PROJECTE

0,501,00 15,6131,211rasa davant edifici entrada, 6C
0,501,00 0,721,441costat ET entrada, 6C
0,501,00 9,3118,611costat ET a xarxa passos serveis

existent, 6C
0,501,00 14,6229,241pas est-oest camí costat zona jocs, 4C
0,501,00 5,9211,841tram petit costat llac, 4C
0,501,00 311,53623,051passos serveis nord llac fins assut, 2C

35,77357,710,1EiC
Total PROJECTE 393,48

393,48
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01.08.09 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

17,0017Arquetes projectades passos serveis
PROJECTE

40,0040Arquetes existents passos serveis
Total PROJECTE 57,00

57,00
01.08.10 Ut Reforç de tapa de pas de serveis existent

16,0016,001Arquetes existents a reforçar
(connexions assut)

PROJECTE

Total PROJECTE 16,00

16,00
01.08.11 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

773,60773,601excavació rases
PROJECTE

-393,48393,48-1rebliment terres pròpia obra
Total PROJECTE 380,12

380,12
01.08.12 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

380,12380,121Transport de terres
PROJECTE

Total PROJECTE 380,12

380,12

01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
01.09.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecà-
nics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en
un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes
de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

150,00150
PROJECTE

Total PROJECTE 150,00

150,00
01.09.02 Ml Tub corrugat PEØ110 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 95mm interior i 110mm exterior, amb paret interior llisa autoportant
per allotjar els conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb
sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

10,0010,001EiC
PROJECTE

Total PROJECTE 10,00

10,00
01.09.03 Ut Pericó de registre d'enllumenat incloent marc i tapa

Formació de pericó de registre segons detall dels plànols per enllumenat públic de 45x45x90 de fábrica de
maó, esquerdeixat i lliscat interior, amb solera de 15 cmts. de formigó i forat inferior, marc i tapa de fosa de
40x40 (Enllumenat públic), totalment acabada.

3,003EiC
PROJECTE

Total PROJECTE 3,00

3,00
01.09.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

150,00150
PROJECTE

Total PROJECTE 150,00

150,00
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01.09.05 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

284,00284,001Línia 1
PROJECTE

331,38331,381Línia 2
391,79391,791Línia 3

72,004,0018Punts de llum
Total PROJECTE 1.079,17

1.079,17
01.09.07 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000
V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

95,005,0019muntants columnes
PROJECTE

9,5095,000,1EiC
Total PROJECTE 104,50

104,50
01.09.08 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional de connexió punts de llum, fa-
melles i arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de cou-
re rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació transformadora sigui in-
ferior a 30 metres.

1.079,171.079,171Línies
PROJECTE

107,921.079,170,1EiC
Total PROJECTE 1.187,09

1.187,09
01.09.09 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de columnes

Subministre i col.locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de terra de cada punt de llum,
connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, famelles i aran-
deles glober.

36,002,0018Punts de llum
PROJECTE

2,8028,000,1EiC
Total PROJECTE 38,80

38,80
01.09.10 Ut Piques d'acer courejat 2mx16

Subministrament i col.locació de piques d'acer courejat de 2 metres i 16 mm2 de secció degudament clavades
a la terra, en el fons del dau i unides a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 tam-
bé subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

18,0018Punts de llum
PROJECTE

Total PROJECTE 18,00

18,00
01.09.11 Ut Columna Donalson 4 m

Subministrament i col.locació de columna de fosa model Donalson o similar de 4 m. d'altura amb base de fundi-
ció i fuste d'acer galvanitzat acabat pintat al forn color oxirón negre, porta de registre conforme a la normativa
d'aplicació, tancament mitjançant clau triangular, fixació mitjançant 4 perns d'ancoratge M18x500mm. i plantilla
de 220x220mm., totalment col·locada. Ha de complir la normativa vigent i cal presentar la certificació de la resis-
tència mecànica de la columna.

18,0018Columnes
PROJECTE

1,001
Total PROJECTE 19,00

19,00
01.09.12 Ut Lluminària Decorativa Kio Led 19W

Instal.lació de lluminària decorativa Kio Led de 19W, amb equip electrònic regulable per reducció de flux, protec-
tor de sobretensions i sistema òptic IP-66. Totalment instal·lada

18,0018Columnes
PROJECTE

1,001
Total PROJECTE 19,00

19,00
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01.09.13 Ut Quadres CLAVED
Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la co-
lumna.

18,0018Columnes
PROJECTE

1,001
Total PROJECTE 19,00

19,00
01.09.14 Ut Quadre de comandament

Quadre de maniobres complert format per armari de la casa ARELSA o similar, metàl·lic d'acer inoxidable pintat
de color crema, model ARI20 o similar de doble porta, amb mòduls de doble aïllament, fusibles escomesa com-
panyia, comptador multifunció (electrònic), ICP, rellotge de doble tarifa astronòmic, programador segons criteris
municipals, proteccions de la maniobra, contactors de l'encesa, per encesa total i de mitja instal.lació, reducció
de fluxe i proteccions diferencials rearmables automàtics per cadascuna de les línies de sortida, protector per
sobretensions i magnetotèrmics , bombeta interior i endoll.  Inclou pedestal d'acer inoxidable i espai lliure per
ampliació del quadre per quatre línies de sortida.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.09.15 Ut Escomesa i drets de companyia

Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.09.16 Ut Projecte Departament Indústria

Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament de línies de subministrament
elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.09.17 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica

Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultativa.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.10 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
01.10.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

1,001,00 47,0047,001Escomesa enllumenat aparcament,
4Ø160

PROJECTE

1,001,00 14,0014,001arqueta davant edifici entrada a 1a ET,
4Ø160

1,001,00 16,0016,001De 1a ET a escomesa edifici entrada,
2Ø160

1,001,00 492,00492,001de arqueta 2a ET a escomesa pou 2,
4Ø160

1,001,00 29,0029,001de 2a arqueta 2a ET a pou 1, 4Ø160
1,001,00 7,007,001escomesa caseta bombes, 4Ø160
1,001,00 15,0015,001escomesa bombes circulació llac,

4Ø160
62,00620,000,1EiC

Total PROJECTE 682,00

682,00
01.10.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

repàs excavacions, fons:
PROJECTE

1,00 47,0047,001Escomesa enllumenat aparcament,
4Ø160

1,00 14,0014,001arqueta davant edifici entrada a 1a ET,
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4Ø160
1,00 16,0016,001De 1a ET a escomesa edifici entrada,

2Ø160
1,00 492,00492,001de arqueta 2a ET a escomesa pou 2,

4Ø160
1,00 29,0029,001de 2a arqueta 2a ET a pou 1, 4Ø160
1,00 7,007,001escomesa caseta bombes, 4Ø160
1,00 15,0015,001escomesa bombes circulació llac,

4Ø160
repàs excavacions, parets:

1,00 94,0047,002Escomesa enllumenat aparcament,
4Ø160

1,00 28,0014,002arqueta davant edifici entrada a 1a ET,
4Ø160

1,00 32,0016,002De 1a ET a escomesa edifici entrada,
2Ø160

1,00 984,00492,002de arqueta 2a ET a escomesa pou 2,
4Ø160

1,00 58,0029,002de 2a arqueta 2a ET a pou 1, 4Ø160
1,00 14,007,002escomesa caseta bombes, 4Ø160
1,00 30,0015,002escomesa bombes circulació llac,

4Ø160
186,001.860,000,1EiC

Total PROJECTE 2.046,00

2.046,00
01.10.03 Ml Canalització serveis 4ø160 PE formigonats

Formació de canalització de serveis amb quatre conductes de PE de 160mm de diàmetre corrugat autoportant
amb Ø140 interior llis, degudament blindats de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm,
inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

47,0047,001Escomesa enllumenat aparcament,
4Ø160

PROJECTE

14,0014,001arqueta davant edifici entrada a 1a ET,
4Ø160

492,00492,001de arqueta 2a ET a escomesa pou 2,
4Ø160

29,0029,001de 2a arqueta 2a ET a pou 1, 4Ø160
7,007,001escomesa caseta bombes, 4Ø160

15,0015,001escomesa bombes circulació llac,
4Ø160

60,40604,000,1EiC
Total PROJECTE 664,40

664,40
01.10.04 Ml Canalització serveis 2ø160 PE formigonats

Formació de canalització de serveis amb dos conductes de PE de 160mm corrugat autoportant amb Ø140 inte-
rior llis, degudament blindats de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluit el pas
d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de serveis i el sub-
ministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la companyia segons
les seves directrius. Mesura : sobre el metre lineal teòric.

16,0016,001De 1a ET a escomesa edifici entrada,
2Ø160

PROJECTE

1,6016,000,1EiC
Total PROJECTE 17,60

17,60
01.10.05 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

0,281,00 186,03664,401Reblert rases pròpia excavació, 4Ø160
PROJECTE

0,441,00 7,7417,601Reblert rases pròpia excavació, 2Ø160
Total PROJECTE 193,77

193,77
01.10.06 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.
PROJECTE
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Diferència entre excavació i rebliment
terres pròpia obra:

682,00682,001excavació rases
-193,77193,77-1rebliment rases pròpia obra

Total PROJECTE 488,23

488,23
01.10.07 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

488,23488,231transport de terres
PROJECTE

Total PROJECTE 488,23

488,23
01.10.08 Ut Arqueta 1.0x0.6x1.0 pas cables

Subministrament i col.locació a rasa d'arqueta de formigó prefabricat de 100x60x100cm per al pas del cablejat
elèctric, sense tapa segons normes de la companyia, incloent fonamentació, excavació, transport a abocador,
refinat de la solera, col.locació i rebliment compactat dels laterals, i un cop acabada l'estesa dels cables l'aporta-
ció i rebliment de l'arqueta amb sorra, totalment instal.lada.

9,009Arquetes cegues
PROJECTE

1,001EiC
Total PROJECTE 10,00

10,00
01.10.09 Ml Protecció canalització amb plàstic rígid

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid segons models homologats per la companyia
elèctrica col.locats a l'interior de la rasa.

664,40664,401Canalitzacions 4Ø160
PROJECTE

17,6017,601Canalitzacions 2Ø160
Total PROJECTE 682,00

682,00
01.10.11 Ml Línia 0,6/1 KV 1 circ. PRC 4x1x240

Subministrament de línia IV de 1 circuit amb cable d'aïllament PRC i coberta de PVC per a 0,6/1 kV, de
4x240mm² Al. Inclou la seva estesa sota tub segons normativa de companyia i la part proporcional d'entronca-
ments, terminals, connexions, i la realització de proves d'aïllament amb el seu certificat corresponent.

500,00500,001ET a quadre llac
PROJECTE

Total PROJECTE 500,00

500,00
01.10.12 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

20,0020,001modul lavabo
PROJECTE

35,0035,001modul servei
45,0045,001modul aula natura
80,0080,001bomba 1 llac
80,0080,001bomba 2 llac

285,00285,001bomba 3 llac
287,00287,001bomba 4 llac
290,00290,001bomba cascada llac
185,00185,001bomba buidat fons llac

20,0020,001bomba recirculació dipòsit
10,0010,001quadre electric caseta bombes

Total PROJECTE 1.337,00

1.337,00
01.10.13 Ml Conductor RV-K 1000 de 1x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 1x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

20,0020,001modul lavabo
PROJECTE

35,0035,001modul servei
45,0045,001modul aula natura
80,0080,001bomba 1 llac
80,0080,001bomba 2 llac

285,00285,001bomba 3 llac
287,00287,001bomba 4 llac
290,00290,001bomba cascada llac
185,00185,001bomba buidat fons llac

20,0020,001bomba recirculació dipòsit
10,0010,001quadre electric caseta bombes
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Total PROJECTE 1.337,00

1.337,00
01.10.14 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x35 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x35 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

25,0025,001bomba pou 1
PROJECTE

130,00130,001baixada pou 1
445,00445,001bomba pou 2
153,00153,001baixada pou 2

15,0015,001bomba dipòsit
Total PROJECTE 768,00

768,00
01.10.15 Ml Cable de coure  1x35 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure 1x35 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, ins-
tal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV.

25,0025,001bomba pou 1
PROJECTE

130,00130,001baixada pou 1
445,00445,001bomba pou 2
153,00153,001baixada pou 2

15,0015,001bomba dipòsit
Total PROJECTE 768,00

768,00
01.10.16 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000
V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

10,0010,001Endolls generals caseta bombes
PROJECTE

10,0010,001Enllumenat caseta bombes
30,0015,002Endolls generals sala tècnica
20,0010,002Enllumenat sala tècnica

Total PROJECTE 70,00

70,00
01.10.17 Ut Caixa distribució (DSP)

Subministrament d'armari de distribució per a entrada-doble sortida i derivació a clients, de CAHORS tipus
555014 o equivalent segons indicacions de la companyia. Inclou muntatge encastat en paret o en nínxol.

2,002Control Enllumenat i control bombes
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.10.18 Ut Pagament conveni, projecte i direcció obra Baixa

Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import líquid a abonar a la companyia elèctrica sub-
ministradora per tal de signar el conveni de col·laboració amb l'ajuntament o propietat, i per la realització i direc-
ció del projecte elèctric intern de la companyia.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.19 PA Demolició ET existent entrada Falgar

Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de demolició de la ET existent a l'entrada
principal al parc del Falgar, inclòs transport i cànon d'abocador.

1,001Demolició ET 1a, entrada ppal.
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.20 PA Reparació ET proper al llac del Falgar.

Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de reparació de la ET existent propera al llac
del Falgar, consistents en la reposició de tots les fusteries metàl·liques (ferratges), tant portes com finestres, i
neteja general. Totalment acabat, inclòs treballs, materials, equips auxiliars i assessorament i permissos.

1,001Reparació ET 2a, propera al llac del
Falgar

PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
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01.10.21 PA Permisos oficials i legalitzacions Baixa Tensió
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament dels permisos oficials i legalització de les xarxes de bai-
xa tensió.

1,001Projecte i permisos oficials
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.22 PA Obra civil Estabanell

Partida alçada a justificar per l'execució de l'obra civil projectada de Alta, Mitja o Baixa Tensió segons assesso-
rament realitzat a la companyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques for-
mades per apertura de rases, cates per localització de serveis, apertura de rases amb excavació a mà en ter-
res, tapat i compactat amb canvi de terres en rases, registres i arquetes amb segellat tubs incloent la formació
d'arqueta cega sobre tubulars,  registres i arquetes amb segellat incloent obrir i tapar arqueta cega existent sen-
se reposició, protecció cable 3 circuits amb llit de sorra + placa + cinta, incloent tots els treballs, materials i mit-
jans auxiliars per realitza totalment la partida.

1,001Obra civil Estabanell
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.23 PA Conjunt instal·lació Estació Transformadora,

Partida alçada a justificar per la instal·lació d'una nova Estació Transformadora segons assessorament realitzat
a la companyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques formades per un
edifici prefabricat per ET amb excavació i instal·lació de superficie per 1 transformador, xarxa de terres per un
transformador amb 8 piquetes, xarxa de terres per estació transformadora amb una piqueta adicional, instal·la-
ció de cel·les MT compacte 3L+P de cel·les SF6 Ormazabal amb terminals, instal·lació ET superficial trafo 20
KV amb ponts MT i fussibles de 250 KVA oli, instal·lació i aportació de cables BT ponts transformador per trafos
de 160-250 KVA 400 V (4 M de 3x(1x240), aportació i instal·lació d'armaris i interruptors BT en ET amb armari
CBTO UNESA de 5 sortides 400A, posada a terra del neutre en ET a 15m del ET amb una piqueta, muntatge
dels complements de la ET elements de senyalització, col·locació núm. de placa ET i placa perill exterior, mun-
tatge dels complements ET elements de maniobra cel·les SF6, muntatge complements ET aportació i muntatge
disparo rupto. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitza totalment la partida.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.24 PA Estesa i connexions línies MT

Partida alçada a justificar per la estesa i connexions de línies de mitja tensió segons assessorament realitzat a
la companyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques formades pel trans-
port i estesa de cable en rasa oberta 1 circuit de 3(1x240) al sec 12/20 o similar KV, assaigs de cables de totes
les tensions, empalmamanet línia cable aÍllament en sec-sec 12/20 KV fins 240 Al, localització i reparació línia
Alta Tensió i comprobació de cables AT (3 fases). Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realit-
za totalment la partida.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.25 PA Oficina Tecnica

Partida alçada a justificar per la legalització de la instal·lació de xarxes de 5 o 20 KV, descàrregcs i posades en
servei d'instal·lacions i equips de maniobres en festius o nocturn, permisos oficials  i de l'Ajuntament, projectes
xarxa subterrània MT/AT fins a 300 M amb afectació ET, direcció obra ET/MT/AT per obres per un període d'e-
xecució fins a 1 mes. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitzar totalment la partida

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.10.26 PA Pintat de parets ET existents

Pintat de parets d'estacions transformadores elèctriques existents incloent totes les façanes, sostre i fusteries
de color a escollir per la DF amb dues capes i capa antigraffiti. Totalment acabat.

1,001Pintat ET
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
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01.10.27 PA Nou subministrament, drets embrancament, accés
Partida alçada a justificar d'import màxim, per la realització del nou subministrament de Baixa Tensió segons as-
sessorament realitzat per la companyia subministradora inclòs a l'annex corresponent. Inclou els drets d'em-
brancament, drets d'accés a la xarxa de BT, verificació oficial del comptador trifàsic. L'informe tècnic ha estat re-
alitzat per Estabanell amb una previsió de potència de 86,603 KW (factor de potència 1) en trifàsic, tensió de
servei 3x230/400, protecció direcrencial amb transformador toroidal i sensibilitat 30 o 300, IGA segons regla-
mentació aplicable per la potència màxima de la instal·lació, protecció sobretensions, ICP 160 regulat a 125A,
CPM amb modulació TMF10, comptador 100/5 multifunció, secció 240x4+1x240mm²Al, fussible DIN 1 de 160,
escomesa tipus embrancament subterrani amb tensió 3x230/400 V i conductor 4x(1x240)+(1x240)00² Al. Total-
ment instal·lat i en correcte funcionament. 

1,001Nou subministrament
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
01.11.01 Ut Desmuntatge pal de fusta de telefonia

Desmuntatge pal de fusta de telefonia, arrencant-lo per mitjans manuals o mecànics. Inclou la càrrega en ca-
mió i transport a abocador.

2,002Pals existents
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.11.02 Ml Desmuntatge línia aèria de telefonia

Desmuntatge de xarxa convencional de telefonia aèria, incloent tot tipus de línies aèries i suports, el transport
dels materials a abocador autoritzat amb el pagament del corresponent cànon, amb la desconecció a la xarxa
no afectada i restablint el funcionament correcte d'aquesta, i els avisos necessàris pel correcte desmuntge de la
instal.lació.

65,0065,001Línia existent
PROJECTE

6,5065,000,1EiC
Total PROJECTE 71,50

71,50
01.11.03 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i
ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de senyalització, el posterior reomplert per capes de
20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisament i
senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional dl'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a
120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

107,82107,821Connex. exist. D a H edifici entrada,
6Ø110

PROJECTE

138,68138,681Arq. H edifici entrada a H costat penya,
4Ø110

110,08110,081Arq H - H, costat llac, 4Ø110
35,66356,580,1EiC

Total PROJECTE 392,24

392,24
01.11.04 Ml SIC de Conducte PVC 4x110 mm Telèfon

Subministre i instal.lació dins la rasa, de 4 conductes de PVC de 110 mm amb els corresponents separadors.
Inclòs el formigonat HM-20 de tot el dau i posterior reomplenat de la rasa amb compactació del 95% P.M., el
pas d'una corda de nylon i el mandrilat a cada conducte.

138,68138,681Arq. H edifici entrada a H costat penya,
4Ø110

PROJECTE

110,08110,081Arq H - H, costat llac, 4Ø110
24,88248,760,1EiC

Total PROJECTE 273,64

273,64
01.11.05 Ml SiC de Conducte PVC 6x110 mm Telèfon

Subministre i instal.laciódins la rasa, de 6 conductes de PVC de 110 mm amb els corresponents separadors. In-
clòs el formigonat HM-20 de tot el dau i posterior reomplenat de la rasa amb compactació del 95% P.M., el pas
d'una corda de nylon i el mandrilat a cada conducte.

107,82107,821Connex. exist. D a H edifici entrada,
6Ø110

PROJECTE

10,78107,820,1EiC
Total PROJECTE 118,60

118,60
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01.11.06 M3 Formigó H-20 protecció servei
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

0,730,50 39,35107,821Connex. exist. D a H edifici entrada,
6Ø110

PROJECTE

0,06 -6,47107,82-1deduir tubs (l x àrea dels 6 tubs)
0,620,50 42,99138,681Arq. H edifici entrada a H costat penya,

4Ø110
0,620,50 34,12110,081Arq H - H, costat llac, 4Ø110

0,04 -9,95248,76-1deduir tubs (l x àrea dels 4 tubs)
10,00100,040,1EiC

Total PROJECTE 110,04

110,04
01.11.07 Ut Arqueta tipus HF(Telefònica)

Construcció d'arqueta tipus HF(Model homologat Telefònica) segons el detall dels plànols del projecte, inclosos
els materials, la mà d'obra, la tapa de registre, les armadures i els acessoris, per deixar-la totalment acabada.

5,005Arquetes H projectades
PROJECTE

Total PROJECTE 5,00

5,00
01.11.08 Ut Tapa d'Arqueta tipus HF(Telefònica)

Col·locació de tapa sobre arqueta existent tipus HF(Model homologat Telefònica) segons el detall dels plànols
del projecte, inclosos els materials, la mà d'obra, les armadures i els acessoris, per deixar-la totalment acabada.

3,003Arquetes H existents a col·locar tapa
PROJECTE

Total PROJECTE 3,00

3,00

01.12 ZONA D'ACCÉS

01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS
01.12.02.01 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200

Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica en fonaments. Mesura: volum teòric de
projecte sense mermes.

Fonaments escullera cartell-entrades
ppal i posterior:

PROJECTE

(excav. fonament està al cap.1.2.1)
0,503,00 48,0016,002fonament rocalla cartell entrades ppal i

posterior
4,8048,000,1EiC

Total PROJECTE 52,80

52,80
01.12.02.02 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada

Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pedres entre 1500 i 2500 kg
col.locades a màquina en fonament per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

Fonaments escullera cartell-entrades
ppal i posterior:

PROJECTE

(excav. fonament està al cap.1.2.1)
1,003,00 96,0016,002fonament rocalla cartell entrades ppal i

posterior
9,6096,000,1EiC

Total PROJECTE 105,60

105,60
01.12.02.03 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten,

Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten de forma curvada amb el nom de la indi-
cació d'entrada al parc del Falgar, de dimensions i característiques segons plànols. S'inclou tot el material i la
ma d'obra necessària per deixar-lo completament acabat i instal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació ne-
cessària. 

1,001Cartells accés principal
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.12.02.15 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.
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1,001zona entrada-accés
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS
01.13.11 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

1,001zona esbarjo
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS
01.16.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

2,002zona jocs infantils
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00

01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL PARC
01.17.13 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten,

Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten de forma curvada amb el nom de la indi-
cació d'entrada al parc del Falgar, de dimensions i característiques segons plànols. S'inclou tot el material i la
ma d'obra necessària per deixar-lo completament acabat i instal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació ne-
cessària. 

1,001Cartell accés nord
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.17.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

1,001Placeta costat llac
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

22 abril 2014 Pàgina 34



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01.18 ACABAMENT DEL LLAC PROPOSTA TÈCNICA "PISCINES ECOLÒGIQUES"

01.18.01 MOVIMENT DE TERRES ACABAMENT DEL LLAC
01.18.01.01 u Excavació per mitjans mecànics per a sala tècnica

Excavació de terres per a buidat de sala técnica, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.01.02 u Reblert amb terres mateixa excavació murs sales

Reblert dels murs de les sales técniques amb terres tolerables de la mateixa excavació.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.01.03 u Aportació i estesa de 20cm de graves.

Reblert de caixa per sala técnica amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim amb repàs i pi-
conatge de caixa, amb una compactació del 90% del PM

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00

01.18.02 PALETERIA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.02.01 u Llosa sala técnica

Formació de llosa amb formigó armat amb varilla diam. 10 cada 15 cm deixant esperes per mur.

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.18.02.02 u Sala tècnica: Murs per formació tancament

Formació de murs per a tancament de sala técnica amb bloc de formigo prefabricat H i reblert de formigo. Inclou armadures.

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.18.02.03 u Sala tècnica: Forjat unidireccional H=30

Formació forjat unidireccional amb viguetes pretensades i revoltó ceràmic h=30 amb armadura de reforç i capa de nivellat. 
Previsió entrada superior de 80x80 cm. Inclou tancament inox. amb pany.

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.18.02.04 u Sala tècnica: Impermeabilització murs

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització, amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes en exterior de murs de bloc de formigo i col·locació de làmina drenant.

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.18.02.05 u Sala tècnica: Col·locació embornal

Col·locació embornal en sala técnica amb tub PVC 110 fins a pou drenant.

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00
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2,00
01.18.02.06 u Sala tècnica: Escales sales

Escala metal·lica per accès a sala técnica per la part superior tipus "gat"

2,002
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
01.18.02.07 u Sala tècnica: Esgrao per a bombes

Formació esgraó per a bombes per evitar el contacte amb terra.

5,005
PROJECTE

Total PROJECTE 5,00

5,00
01.18.02.08 u LLac: Arqueta skimers formigó 1,00x1,00x1,00 m

Formació arqueta skimmer de dimensions 1x1x1 m. amb formació llosa armada 20 cm. i bloc prefabricats de formigó amb ta-
pa registre en inox. arrebossat interior amb morter hidrofug. Amb flotador a la boca i reixa de recollida en inox.

4,004
PROJECTE

Total PROJECTE 4,00

4,00
01.18.02.09 u Llac: Sabata formigó armat per mur filtre

Formació sabata amb formigó segons estudi, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió, amb armadura inferior #15 diam 10 amb esperes per a mur de contenció. Inclou encofrat medis auxiliars.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.02.10 u Llac: Mur filtre regeneració

Formació de mur per a contenció per a filtre de regeneració amb bloc de formigó de 30 cm. amb armadures de diam. 8 de 90
cm.i 70 m de llarg. La cara interior anirà arrebossada e impermeabilitzada. Amb contraforts cada 10 m.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.02.11 u Llac: Col·locació pedra en filtre regeneració

Col·locació pedra per a revestir sabata de cimentació i mur de contenció filtre regeneració i coronació del mateix per integra-
ció amb l'arquitectura del llac.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.02.12 m² Impermeabilització: Lámina EPDM

Membrana EPDM resistent al ozó, UV i camvis temperatura. segons UNE 14001. Allargament del 300% i baix impacte am-
biental.

1.200,001.200,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1.200,00

1.200,00
01.18.02.13 m Impermeabilització: Reforça vores

Peça per reforçar les vores i la unió de lámina epdm anclada al terra. Inclou medis auxiliars.

150,00150,001
PROJECTE

Total PROJECTE 150,00

150,00
01.18.02.14 m² Impermeabilització: Lámina geotextil

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
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1.200,001.200,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1.200,00

1.200,00

01.18.03 FILTRACIÓ MECÀNICA ACABAMENT DEL LLAC

01.18.03.01 EQUIPACIÓ
01.18.03.01.01u Bomba cascada

Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau de protecció IP55 per a cascada illa interior.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.03.01.02u Bomba recirculació llac

Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau de protecció IP55 per a recirculació llac

4,004
PROJECTE

Total PROJECTE 4,00

4,00
01.18.03.01.03u Equips clarificació

Equips per a la clarificació de l'aigua de recirculació llac

4,004
PROJECTE

Total PROJECTE 4,00

4,00

01.18.03.02 XARXA HIDRAULICA
01.18.03.02.01u Tuberia PVC per a xarxa hidraulica UNE - EN

Fabricada segons gruixos exigits en la norma UNE - EN 1401-1, DN 110 i DN 120 per a l'aplicació UD en canalitzacions sub-
terrànies o no i empleades per a evacuació i desguassos.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.18.04 FILTRACIÓ BIOLÒGICA ACABAMENT DEL LLAC

01.18.04.01 PLANTES
01.18.04.01.01u Hidrófites sumergides

Planta hidrófites sumergides en illa.

3.500,003500
PROJECTE

Total PROJECTE 3.500,00

3.500,00
01.18.04.01.02u Nymphaea varies

Planta Nymphaea per a filtració.

50,0050
PROJECTE

Total PROJECTE 50,00

50,00
01.18.04.01.03m2 Illes flotants

Herbassar de planta estructurat en fibra de coco, muntat sobre panell alveolar de polietilè reciclat i sistema flotant integrat. Di-
mensions 2x1m per a creació d'hàbitats i refugis per a la fauna, integració paisatgística i gran capacitat depuradora i millora
de la qualitat de l'aigua.

120,00120
PROJECTE

Total PROJECTE 120,00

120,00
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01.18.04.01.04m2 Mantes vegetades 5x1
Herbassar estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica de 5x1m per a sistema de depuració natural d'aigües, re-
tenció i estabilizació de sediments i naturalització de llacunes i llacs en parcs urbans i àrees d'esbarjo.

1.080,001080
PROJECTE

Total PROJECTE 1.080,00

1.080,00
01.18.04.01.05u Planta acuàtica individual

Planta acuàtica per a filtració.

14.400,0014400
PROJECTE

Total PROJECTE 14.400,00

14.400,00

01.18.04.02 AUXILIAR
01.18.04.02.01m2 Geomalla de poliester

Geomalla d'estructura reticular formada per fils de polièster d'alt mòdul elàstic recoberts amb PVC per protegir de la radiació
UV, els microorganismes i els atacs mediambientals. Resistències a tracció en ruptura a curt termini: de 15 kN / m fins a
1.000 kN / m.

3.400,003.400,001
PROJECTE

Total PROJECTE 3.400,00

3.400,00
01.18.04.02.02u Ancoratges illes i mantes

240,00240
PROJECTE

Total PROJECTE 240,00

240,00

01.18.05 ÀRIDS ACABAMENT DEL LLAC
01.18.05.01 m3 Àrids filtració

Àrids per a la formació dels filtres de regeneració.

3.100,003.100,001
PROJECTE

Total PROJECTE 3.100,00

3.100,00
01.18.05.02 tn Àrids decoratiu

Àrid decoratiu  per al reblert de la part que va desde les mantes vegetades fins el final de liner.

550,00550,001
PROJECTE

Total PROJECTE 550,00

550,00
01.18.05.03 tn Roca decorativa

Roca decorativa per a la formació cascades  i decoració mur contenció filtre regeneració. Diametres 100-300.

200,00200,001
PROJECTE

Total PROJECTE 200,00

200,00
01.18.05.04 tn Pedra de riu, cant rodat 12-20

Pedra de riu tipus cant rodat per a la formació de arees d'oxigenació. Diametre 12-20 mm.

1.080,001.080,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1.080,00

1.080,00
01.18.05.05 tn Bolos 200-400

Bitlles de mida 200-400 de formes arrodonides i de diferents colors i policromies, per al seu ús com a separadors entre gra-
ves i com a delimitador de diferents plantes o conjunt d'aquestes.

PROJECTE
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20,0020,001
Total PROJECTE 20,00

20,00

01.18.06 TRANSPORT ACABAMENT DEL LLAC
01.18.06.01 u Transport de planta acuàtica i elements auxiliars

Transport de planta acuàtica i elements auxiliars.

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.06.02 u Transport i medis auxiliars per a la estesa àrids

Transport i medis auxiliars necessaris per al reblert amb àrids dels filtres de regeneració,la estesa àrids i formació illa suimer-
gida. 

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

01.18.07 MA D'OBRA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.07.01 u Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració

Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.07.02 u Mà d'bra àrids i formació cascades

Mà d'bra àrids i formació cascades

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.07.03 u Mà d'obra plantació

Mà d'bra àrids i formació cascades

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
01.18.07.04 u Dietes i desplaçaments

Dietes i desplaçaments

1,001
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
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01.19 VORADES I VORERES
01.19.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5.

104,00104,001vorada perímetral esplanada entrada
PROJECTE

54,7554,751vorada a l'oest esplanada entrada
129,54129,541vorada perímetre edifici recepció
464,86464,861vorada oest camí fins abans llac
397,00397,001vorada perimetral zonja llocs infantils
152,82152,821vorada perimetral entre z. infantil i

picnic
225,61225,611vorera perímetre z. esportiva

31,8231,821petits trams illetes costat picnic
981,24981,241vorada camí costat penya, esplanada

entrada a entrada nord
72,2272,221vorada oest camí accés nord al Falgar
71,1271,121trams petits illeta mirador llac

283,59283,591vorera camí adjacent llac, fins mota
178,08178,081vorera esplanada triangular entre llac i

mota
679,07679,071vorera perimetral esplanada gran

abans llac
382,573.825,720,1EiC

Total PROJECTE 4.208,29

4.208,29

01.20 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
01.20.01 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

0,20 1.122,275.611,351Camí accés, recepció, camí est fins
entrada nord

PROJECTE

0,20 435,422.177,091Camins interiors entre picnic i mota
0,20 384,281.921,391camins costat llac de est a oest

194,201.941,970,1EiC
Total PROJECTE 2.136,17

2.136,17
01.20.02 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació

M3 estesa del material sobrant de la excavació

2.136,172.136,171Excavació caixa
PROJECTE

Total PROJECTE 2.136,17

2.136,17
01.20.03 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.

5.611,355.611,351Camí accés, recepció, camí est fins
entrada nord

PROJECTE

2.177,092.177,091Camins interiors entre picnic i mota
1.921,391.921,391camins costat llac de est a oest
2.404,642.404,641camí mota sense vorades, adjacent riu
3.374,693.374,691Zona picnic, base tot-u reciclat

774,4615.489,160,05EiC
Total PROJECTE 16.263,62

16.263,62
01.20.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

0,40 2.244,545.611,351Camí accés, recepció, camí est fins
entrada nord

PROJECTE

0,40 870,842.177,091Camins interiors entre picnic i mota
0,40 768,561.921,391camins costat llac de est a oest
0,20 674,943.374,691Zona picnic, base tot-u reciclat

227,944.558,880,05EiC
Total PROJECTE 4.786,82

4.786,82
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01.20.05 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

0,06 336,685.611,351Camí accés, recepció, camí est fins
entrada nord

PROJECTE

0,06 130,632.177,091Camins interiors entre picnic i mota
0,06 115,281.921,391camins costat llac de est a oest
0,06 144,282.404,641camí mota sense vorades, adjacent riu
0,12 404,963.374,691Zona picnic, base tot-u reciclat

113,181.131,830,1EiC
Total PROJECTE 1.245,01

1.245,01

01.21 TANCAMENTS
01.21.01 Ml Tanca Tordera 1002, h=1m, reixa electr., passamà i

Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1002 o similar, alçada h=1m, amb una sepa-
ració entre pilars de 2,6m, amb pilars de fusta diàmetre 10cmx1,5m, 2 travessers de diàmetre 8cm x2,5m, reixa
electrosoldada verda amb format de malla en quadrícules rectangulars, passamà de 140x28mm i longitud 2,6m.
Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides
20x20cm i h=40 a 50cm, totalment col.locada.

11,6926,571Mirador superior inici camí penya
PROJECTE

0.44
66,73151,661Quart tram camí de la penya 0.44

7,84178,230,1EiC 0.44

Total PROJECTE 86,26

86,26

03 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA

03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
03.01.01 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment,
transport a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps
que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

2,001,00 2,701,005Serveis varis, 0.70
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 2,70

2,70
03.01.02 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de profunditat, amb disc.

Fase 1-70%:
PROJECTE

10,8040,001Entroncament nou paviment
aparcament

0.27

2,7010,001retirada vorades malmeses 0.27
8,1030,001Reparació paviment accés aparcament 0.27

60,48112,002noves voreres perimetre circuit vial 0.27
5,18192,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 87,26

87,26
03.01.03 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , incluit base  de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.

8,1030,001Vorades jardí malmeses
PROJECTE

0.27
0,8130,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 8,91

8,91
03.01.04 M2 Demolició paviment asfàltic

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de for-
migó en un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum
teòric existent.

0,50 5,4040,001Entroncament ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
5,00 13,5010,001Reparació paviment accés aparcament 0.27

8,1030,001tram nou acces penya sota aglomerat
existent

0.27

15,1256,001tram nova vorera costat acces ctra. 0.27
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sota aglomerat existent
15,1256,001camí accés penya (tram aglomerat

existent)
0.27

2,86212,000,05EiC 0.27

Total PROJECTE 60,10

60,10
03.01.05 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

0,50 4,4633,001Demolició vorades
PROJECTE

0.27
0,16 9,62222,601Demolició pav. asfàltic 0.27

Total PROJECTE 14,08

14,08
03.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

14,0752,12transport runes
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 14,07

14,07
03.01.07 M2 Saneig de paviment amb flonjall

Materials, maquinaria i ma d'obra necessària pel saneig de zones amb flonjalls. S'inclou el tall del paviment exis-
tent, la retirada d'aquest fins a un gruix de 40cm, l'excavació de la caixa, el transport i el canon corresponent a
l'abocador, tant de terres com de runes, el reblert amb capes de tot-u compactades cada 20cm, i la resposició
del paviment final, ja sigui amb formigó o aglomerat. S'inclou la part proporcional de mesures de seguretat i con-
trol de qualitat. 

3,00 7,293,003varis
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 7,29

7,29

03.02 MOVIMENTS DE TERRES
03.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

excavació vorades (inclòs EiC):
PROJECTE

0,500,40 3,5064,891vorada jardí 0.27
0,500,40 12,06223,301vorada tauló 0.27
0,500,40 7,91146,471vorada T3 0.27
0,501,00 0,594,401gual V60 0.27

Total PROJECTE 24,06

24,06
03.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

exc. vorades (inclòs EiC), repàs fons:
PROJECTE

0,40 7,0164,891vorada jardí 0.27
0,40 24,12223,301vorada tauló 0.27
0,40 15,82146,471vorada T3 0.27
1,00 1,194,401gual V60 0.27

exc. vorades (inclòs EiC), repàs parets:
0,50 17,5264,892vorada jardí 0.27
0,50 60,29223,302vorada tauló 0.27
0,50 39,55146,472vorada T3 0.27
0,50 1,194,402gual V60 0.27

Total PROJECTE 166,69

166,69
03.02.03 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)

Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  sobre camió.  Inclou l'arrenca-
da a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

PROJECTE
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1,30 10,5330,001vorera al mig aparcament tram curt 0.27
1,30 25,8073,501vorera al mig aparcament tram llarg 0.27

3,63134,550,1EiC 0.27

Total PROJECTE 39,96

39,96
03.02.04 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

0,56 46,42307,001Caixa ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
0,565,00 7,5610,001Caixa sanejament accés aparcament 0.27
0,20 1,6230,001tram nova vorera costat acces penya

sota aglomerat existent
0.27

0,20 3,0256,001tram nova vorera costat acces ctra.
sota aglomerat existent

0.27

0,04 0,6056,001tram nou acces penya sota aglomerat
existent

0.27

(diferència entre demol.pav. 16cm i
gruix formigó 20cm)

0,20 3,6567,501nova vorera costat corvat entre ctra. i
circuit vial

0.27

6,29232,860,1EiC 0.27

Total PROJECTE 69,16

69,16
03.02.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

24,0789,131excavació rases
PROJECTE

0.27
0,26 10,39148,011neteja del terreny 0.27

69,16256,151excavació caixa 0.27

Total PROJECTE 103,62

103,62
03.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

103,62383,761transport terres
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 103,62

103,62

03.03 XARXA DE DRENATGE
03.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

1,500,60 4,8620,001Connexió reixa accés aparcament
PROJECTE

0.27
1,500,60 0,4920,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 5,35

5,35
03.03.02 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

5,3519,801excavació rases
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 5,35

5,35
03.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

5,3519,801transport de terres
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 5,35

5,35
03.03.04 Ut Caixa prefabricada per embornal de 70x30x70cm

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embornal de dimensions interiors 70x30x70cm i
exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i rebliment de
terres, totalment acabada i preparada per la instal.lació de la reixa per embornal.
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0,542Embornal sortida aparcament
PROJECTE

0.27
0,271EiC 0.27

Total PROJECTE 0,81

0,81
03.03.05 Ut SiC Bastiment i reixa embornal 750x290x55

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embornal, de 790x335x40 mm exterior del marc,
i mides de la reixa de 745x250 de fundició dúctil, de classe C-250 i complint la normativa EN 124, col.locat amb
morter mitx 1:0.5:4.

0,271Embornal aparcament substret
PROJECTE

0.27
0,542Embornals sortida aparcament 0.27
0,271EiC 0.27

Total PROJECTE 1,08

1,08
03.03.06 Ml Caixa i reixa interceptor fundició 980x550x395

Subministre i col.locació de caixa i reixa prefabricada de fundició de classe D-400 per al desguàs de les aigües
superficials en peces de 980mm de llargada, 550 mm d'amplada i 395 mm de profunditat de canal tipus CF50
de fundició dúctil Benito o equivalent. Incloent excavació, reblert, transport a abocador del material i peces espe-
cials i elements auxiliars per a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Complint la normativa EN 124.

1,897,001Reixa accés aparcament
PROJECTE

0.27
0,271EiC 0.27

Total PROJECTE 2,16

2,16
03.03.07 Ml Claveguera PE corrugat ø250mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat ø250 mm exterior i ø218 mm interior amb
la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de peces
especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector
amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

5,4020,001Connexió reixa accés aparcament
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 5,40

5,40
03.03.08 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

1,300,60 4,2120,001Tub connexió reixa
PROJECTE

0.27
0,2910,920,1EiC 0.27

Total PROJECTE 4,50

4,50
03.03.09 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del paviment acabat. Inclosos tots
els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb
formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

0,813EiC
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,81

0,81
03.03.10 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65
cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sa-
nejament. 

0,271
PROJECTE

0.27
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Total PROJECTE 0,27

0,27

03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
03.04.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecà-
nics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en
un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes
de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

29,70110,001Rasa entre punts de llum
PROJECTE

0.27
17,5565,001Rasa fins a quadre costat ET nº878 0.27

4,3216,001desplaçament punt de llum 0.27
5,16191,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 56,73

56,73
03.04.02 Ml Tub corrugat PEØ90 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm interior i 90mm exterior, amb paret interior llisa autoportant
per allotjar els conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb
sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

29,70110,001Rasa entre punts de llum
PROJECTE

0.27
35,1065,002Rasa fins a quadre costat ET nº878 0.27

4,3216,001desplaçament punt de llum 0.27
5,16191,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 74,28

74,28
03.04.03 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

16,2015,004pujades fanals a lluminària
PROJECTE

0.27
1,6260,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 17,82

17,82
03.04.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

76,95285,001Conductor
PROJECTE

0.27
4,3216,001desplaçament punt de llum 0.27
2,162,004pujades 0.27
5,64209,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 89,07

89,07
03.04.05 Ut Dau de formigó base 120x120x140

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 120x120x140 cm incluit moviment de ter-
res, rebliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.

0,271nova ubicació desplaçament columna
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
03.04.06 Ut Desplaçament Columna de gran alçada, superior a

Desplaçament de columna existent de gran alçada, superior a 10m, amb la desconnexió i desmuntatge en la si-
tuació existent, transport a nova ubicció, instal·lació, connexions, anivel·lació i orientació a nova ubicació. sobre
dau de formigó, totalment instal·lat i en correcte funcionament.

0,271Desplaçament columna aparcament
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
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03.04.07 Ut Quadres CLAVED
Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la co-
lumna.

1,084Columnes
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,08

1,08
03.04.08 Ut SiC Làmpada HM 400W

Subministrament i substitució de làmpada existent, per una làmpada de HM de 400W amb una vida de 16.500
hores, CCT (K) de 3.000, una longitud de 90mm. S'inclou la retirada de la làmpada existent, el seu transport i
cànon d'abocador, i la instal·lació de la nova làmpada amb substitució del portalàmpades en cas d'ésser neces-
sari o l’adequació d'aquest, així com la neteja de la llumenera exterior i interiorment.  La partida inclou la part
proporcional de seguretat i salut per la realització del treballs.

1,084substitució làmpades noves
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,08

1,08
03.04.09 M3 Rebliment manual terra a rases

Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre per-
fil teòric sense esponjament.

0,800,60 22,68175,001Rasa enllumenat
PROJECTE

0.27
0,800,60 2,27175,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 24,95

24,95
03.04.10 Ut Pericó per serveis 40x40x100

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra i parets de
maó gero, arrebossada i lliscada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

0,542Arqueta
PROJECTE

0.27
0,813EiC 0.27

Total PROJECTE 1,35

1,35
03.04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil
Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres,
col.locat amb morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

0,542Arqueta
PROJECTE

0.27
0,813EiC 0.27

Total PROJECTE 1,35

1,35
03.04.12 PA Adequació de l'enllumenat existent de l'aparcament

Partida alçada d'import màxim per la posada en funcionament de l'enllumenat de l'aparcament. S'inclou la ma-
quinària i la mà d'obra necessària per portar a terme l'adequació de tot l'aparellatge de les columnes, la revisió
de l'estat actual d'aquestes, i el subministrament i col·locació del material necessàri per posar-la en marxa apro-
fitant al màxim els materials existents. No s'inclou l'execució de rases ni el subministrament de tubs de polietilè. 

0,271
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
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03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES
03.05.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5.

10,8040,001Reposició vorada jardí malmesa
PROJECTE

0.27
5,8921,801vorera circuit-carretera, vorada entre

les T3
0.27

0,8361,800,05EiC 0.27

Total PROJECTE 17,52

17,52
03.05.02 Ml Vorada formigó jardí model recte 8x100x20

Vorada jardí de formigó model recte tipus F-8 de 8x100x20 de color gris,  incluit part proporcional de peces cor-
bes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. 

7,2927,001separació inici cami penya-vorera
circuit trànsit

PROJECTE
0.27

14,0452,001separació vorera circuit
trànsit-esplanada entrada i camí accés

0.27

33,48124,001vorada tauló pujada camí de la penya 0.27
5,48203,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 60,29

60,29
03.05.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5,
incluit part proporcional de peces corbes, buneres davant dels embornals i peces especials per a guals per vehi-
cles i vianants.

34,06126,151perímetre circuit vial, desde camí
penya fins ctra. riu

PROJECTE
0.27

1,897,001perimetre gual rebaixat a refer costat
Stop

0.27

3,60133,150,1EiC 0.27

Total PROJECTE 39,55

39,55
03.05.04 Ut Formació de gual per vianants

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot fins a cota de paviment i la formació de pendents
segons plànols de detall.

0,542pas vianants costat aparcament i circuit
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,54

0,54
03.05.05 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

0,20 12,15225,001Ampliació noves voreres perim.circuit
PROJECTE

0.27
0,201,30 2,1130,001vorera al mig aparcament tram curt 0.27
0,201,30 5,1673,501vorera al mig aparcament tram llarg 0.27
0,20 3,6567,501zona curva entre ctra. i circuit vial 0.27

2,3185,410,1EiC 0.27

Total PROJECTE 25,38

25,38
03.05.06 M3 Paviment de formigó acabat ratllat

Subministrament i col.locació de paviment de formigó HM-20/B/20/IIa, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, el
vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dilatació transversals de 1/3
de profunditat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

0,15 9,11225,001Ampliació noves voreres perim.circuit
PROJECTE

0.27
0,151,30 1,5830,001vorera al mig aparcament tram curt 0.27
0,151,30 3,8773,501vorera al mig aparcament tram llarg 0.27
0,15 2,7367,501zona curva entre ctra. i circuit vial 0.27
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1,7364,060,1EiC 0.27

Total PROJECTE 19,02

19,02
03.05.09 M2 Panot color 20x20x4    a tacs

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabricades de panot de color vermell de morter, a tacs de
20x20x4 cm, col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland incloent remat de
protecció de formigó a 45º en línia de façana.

3,085,702pas vianants costat aparcament i circuit
PROJECTE

0.27
0,3111,400,1EiC 0.27

Total PROJECTE 3,39

3,39
03.05.10 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de vehicles de 60x40x28 cm model V-60 de
93 kg de pes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de
llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locat.

1,084,001inici camí penya
PROJECTE

0.27
0,114,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 1,19

1,19
03.05.11 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per extrem de gual de vehicles de 60x40x28 i for-
ma arrodonida en superfície de 123 kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment
col.locada.

0,542,001inici camí penya
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,54

0,54

03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
03.06.02 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.

82,89307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
5,00 13,5010,001Sanejament entrada aparcament 0.27

148,21548,931Pujada camí de la penya 0.27
438,311.623,361Part superior camí de la penya 0.27

34,152.529,300,05EiC 0.27

Total PROJECTE 717,06

717,06
03.06.03 M3 Subbase tot-ú artificial ZA20

Subbase de tot-u artificial amb subministrament, estesa i piconat del material al 98% del proctor modificat. Me-
sura: Sobre perfil teòric del terreny.

0,20 16,58307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
0,205,00 2,7010,001Sanejament entrada aparcament 0.27

1,9371,400,1EiC 0.27

Total PROJECTE 21,21

21,21
03.06.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

0,20 16,58307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
0,205,00 2,7010,001Sanejament entrada aparcament 0.27

1,9371,400,1EiC 0.27

Total PROJECTE 21,21

21,21
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03.06.05 M2 Làmina impermeabilitzant de PEAD 1.5mm
Subministrament i col.locació de làmina de PEAD de 1.5mm de gruix de color negre, a base de polietilè d'alta
densitat obtingut per extrusió per impermeabilització de basses, amb unió termo-soldada estesa amb làmines
de 5.80m d'amplada, incloent soldadura, anclatges, reforços en punts dèbils, totes les peces especials i ele-
ments auxiliars totalment acabat.

0,70 26,46140,001Zona entre vorera i calçada
PROJECTE

0.27
5,00 6,755,001Zona escossell arbre 0.27

3,32123,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 36,53

36,53
03.06.06 M3 Paviment de formigó HA-25-B20-I, 20cm,

Subministrament i col.locació de formigó HA-25-B20-I, de gruix promig 20cm, petita inclinació no superior al
1%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 15x15x05 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat, l'abo-
cament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També in-
clou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del gruix de la llosa, realitzades
aproximadament entre 20/25 m2.

0,151,30 6,74128,001Zona punts de llum central
PROJECTE

0.27
0,150,80 0,192,003Arquetes cegues d'estabanell en

vorera formigó
0.27

1,0840,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 8,01

8,01
03.06.07 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm,

Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix promig 20cm, petita inclinació transversal al
2%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 20x20cm Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat,
l'abocament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També
inclou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del gruix de la llosa, realitza-
des aproximadament entre 20/25 m2.

0,20 29,64548,931Pujada camí de la penya
PROJECTE

0.27
2,96109,790,1EiC 0.27

Total PROJECTE 32,60

32,60
03.06.08 Ml Cuneta de formigó armat de 80 cm TTR-10

Cuneta de formigó armat tipus TTR-10, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-20/B/20/IIa de 0,80m.
d'amplada i 0.15m. de fondària, incloent perfilament i compactació fins al 95% del pròctor modificat a l'esplana-
da d'assentament, i incloent encofrat i desencofrat, totalment acabada, amb acabat lliscat fi.

33,46123,931Pujada de la penya, tram formigó
PROJECTE

0.27
3,35123,930,1EiC 0.27

Total PROJECTE 36,81

36,81
03.06.09 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

0,10 43,831.623,361Part superior camí de la penya
PROJECTE

0.27
4,38162,340,1EiC 0.27

Total PROJECTE 48,21

48,21
03.06.10 M2 Reg d'emprimació  ECL-1

Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 ho-
res abans que l'aglomerat.

82,89307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
5,00 13,5010,001Sanejament entrada aparcament 0.27

9,64357,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 106,03

106,03
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03.06.11 M2 Reg d'adherencia  EAR-1
Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica aiònica de curat ràpid, tipus EAR-1.

82,89307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
5,00 13,5010,001Sanejament entrada aparcament 0.27

9,64357,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 106,03

106,03
03.06.13 Tn Paviment [AC22 D][<7CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa mida màxima de l'à-
rid 22, estesa i compactada amb capa fins a 7 cm de gruix.

2,400,10 19,89307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
2,400,10 3,2450,001Sanejament entrada aparcament 0.27

2,3185,680,1EiC 0.27

Total PROJECTE 25,44

25,44
03.06.14 Tn Paviment [AC16 D][<6CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa, estesa i compacta-
da amb capa fins a 6 cm de gruix.

2,400,06 11,94307,001Ampliació aparcament
PROJECTE

0.27
2,400,06 1,9450,001Sanejament entrada aparcament 0.27

1,3951,410,1EiC 0.27

Total PROJECTE 15,27

15,27
03.06.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat

Subministrament i col.locació d'aglomerat tipus AC 16 D en formació de ressalt d'aglomerat segons plànols de
detall per la reducció de la velocitat dels vehicles. Totalment acabat.

0,542Ressalts
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,54

0,54
03.06.16 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evitant l'aparició de vegetació en
talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.

5,00 6,755,001Zona escossell arbre
PROJECTE

0.27
Zona geotextil i Buxus entre vorera i
calçada:

1,00 8,1030,001tram curt central 0.27
1,00 20,2575,001tram llarg central 0.27
0,70 21,17112,001tram llarg entre ctra. i parking 0.27
0,70 3,9721,001tram costat circuit vial 0.27

6,02223,100,1EiC 0.27

Total PROJECTE 66,26

66,26
03.06.17 M3 Paviment graves < 10 mm.

Paviment natural, de grava amb cares arrodonides de 5-10 mm, amb estesa i piconat del material.

0,105,00 0,685,001Zona escossell arbre
PROJECTE

0.27
Zona geotextil i Buxus entre vorera i
calçada:

0,051,00 0,4130,001tram curt central 0.27
0,051,00 1,0175,001tram llarg central 0.27
0,050,70 1,06112,001tram llarg entre ctra. i parking 0.27
0,050,70 0,2021,001tram costat circuit vial 0.27

0,6712,410,2EiC 0.27

Total PROJECTE 4,03

4,03
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03.07 SENYALITZACIÓ
03.07.01 Ml Pintura de línia discontínua 10cm color verd

Pintura en línia amb pintura de color verd amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pa-
viment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: lon-
gitud linial total.

128,52238,002ctra. accés
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 128,52

128,52
03.07.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm eix carrer

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: longitud linial to-
tal.

64,26238,001ctra. accés
PROJECTE

0.27
circuit vial:

21,8781,001eix exterior 0.27
2,843,503eix carrers int. petits 0.27
2,037,501eix carrer int. llarg 0.27
4,6717,281eix rotonda 0.27

Total PROJECTE 95,67

95,67
03.07.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

77,115,6051separació aparcament
PROJECTE

0.27
7,0226,001perímetre bus 0.27
7,022,6010parades motos 0.27
9,4535,001perímetres sombrejat, costat bus 0.27

30,24112,001perímetres sombrejat, costat nord 0.27
31,05115,001perímetres sombrejat, costat entrada 0.27

9,0533,501perímetres sombrejat, punt rodó central 0.27
6,4824,001perímetres sombrejat, punt rodó

entrada
0.27

9,7218,002perímetres sombrejat, punt rodó costat
minusv.

0.27

circuit vial:
38,88144,001perímetre quadrat exterior amb punts

rodons
0.27

64,8040,006illetes interiors 0.27
28,801.066,600,1EiC 0.27

Total PROJECTE 319,62

319,62
03.07.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

2,705,002pasos vianants interiors
PROJECTE

0.27
2,037,501pas vianants sortida 0.27
5,9422,001parada Stop llarg interior 0.27
2,168,001pas vianants curvat ctra. 0.27

circuit vial:
2,051,904parada pas vianants 0.27
5,273,256parada Stops 0.27
2,382,204Parada Cediu pas entrada rotonda 0.27
2,2583,400,1EiC 0.27

Total PROJECTE 24,78

24,78
03.07.05 M2 Pintura en pas zebra

Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: su-
perfície total teòrica de pintura sobre plànol.

50,76188,001Pas zebra central
PROJECTE

0.27

22 abril 2014 Pàgina 51



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

9,7236,001Pas zebra sortida 0.27
4,328,002Pas zebra minusvalids 0.27

14,5827,002Pas zebra elevats 0.27
10,8040,001pas zebra curvat carretera 0.27

5,9411,002circuit vial, pas vianants 0.27
9,61356,000,1EiC 0.27

Total PROJECTE 105,73

105,73
03.07.06 M2 Pintura verda illes circuit vial

Pintura en illes circuit vial amb pintura verda amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura:
superfície total teòrica de pintura sobre plànol.

32,84121,621illes circuit vial
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 32,84

32,84
03.07.07 M2 Pintura en zona zebrejada

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de dià-
metre promig. Mesura: superfície total teòrica sobre plànol.

5,6520,941perímetres sombrejat, costat bus
PROJECTE

0.27
27,41101,501perímetres sombrejat, costat nord 0.27
25,5094,441perímetres sombrejat, costat entrada 0.27

9,7836,241perímetres sombrejat, punt rodó central 0.27
8,1430,131perímetres sombrejat, punt rodó

entrada
0.27

10,4419,332perímetres sombrejat, punt rodó costat
minusv.

0.27

8,69321,910,1EiC 0.27

Total PROJECTE 95,61

95,61
03.07.08 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

1,355interior aparcament
PROJECTE

0.27
5,9422intrerior circuit vial 0.27

Total PROJECTE 7,29

7,29
03.07.09 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

0,542interior aparcament
PROJECTE

0.27
0,271parada BUS 0.27
1,626circuit vial, stop 0.27
1,084circuit vial, cediu pas 0.27

Total PROJECTE 3,51

3,51
03.07.10 Ut Senyal horitzontal minusvàlids

Pintura en forma de cadira minusvàlid amb pintura amb dos components a màquina, inclòs el premarcatge i ne-
teja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

1,084interior aparcament
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,08

1,08
03.07.11 Ut Canvi de color i neteja maquinària

Canvi de color i neteja de la maquinària de pintat, per tal de procedir a la realització de la senyalització vial mit-
jançant un altre color diferent del blanc.

0,271
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
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03.07.12 Ut Senyal horitzontal LOGO carril bici
Pintura en forma de LOGO carril bici, segons indicacions D.F. i Ajuntament, amb pintura amb dos components
a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

3,2412logos bici
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 3,24

3,24
03.07.13 Ut Senyal Tipus vertical indicació CALÇADA

Subministrament i col.locació de senyal vertical d'Identificació de situació de calçada compartida homologada,
de 60x90 cm d'alumini d'alta reflectància 18/10º aleació 1050 H24 de G1,8mm, amb plec de seguretat doble
90º de 20mm, rotulació impresa digitalment en retroreflectant E1, nivell-1 E.G., tractament final esmaltat, amb
durabilitat mínima 7 anys, amb el missatge "ATENCIÓ" I "CALÇADA COMPARTIDA" i amb els logotips de bici-
cleta i vehicle a motor. Incloent tasques de col.locació.

0,542calçada compartida
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,54

0,54
03.07.14 Ut Senyal Tipus P-15a, REFLEX I, 70cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus P-15a (Perill ressalt) de 70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex
N.I, incloent tasques de col.locació.

1,084perill ressalt
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,08

1,08
03.07.15 Ut Senyal Tipus P-20, REFLEX I, 70cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus P-20 (Perill proximitat de pas de vianants) de 70 cm d'alumini d'al-
ta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

1,084proximitat pas vianants
PROJECTE

0.27
0,542davant carretera curva 0.27

Total PROJECTE 1,62

1,62
03.07.16 Ut Senyal Tipus P-22, REFLEX I, 70cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus P-22 (Perill presència de ciclistes) de 70 cm d'alumini d'alta reflec-
tància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

1,084perill presència ciclistes
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,08

1,08
03.07.17 Ut Senyal Tipus R-2 REFLEX I octògon 60cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus R-2 (STOP) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, in-
cloent tasques de col.locació.

0,271Stop
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
03.07.18 Ut Senyal Tipus R-101, REFLEX I, de 60cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus R-101 (direcció prohibida) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància,
Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

0,271direcció prohibida
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
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03.07.19 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX I, 60x60
Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (aparcament) de 60x60 cm d'alumini d'alta reflectància inclo-
ent tasques de col.locació.

0,271aparcament
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
03.07.20 Ut Cartell indicatiu situació hidrant

Subministre i col·locació del cartell indicatiu de la situació de l'hidrant. Tot inclòs, amb peu metàlic, ancoratges i
base de formigó, totalment acabat.

0,271situació hidrant
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
03.07.21 Ut Pal per senyal vertical d'alumini Ø60x2mm

Subministrament i col.locació de pal d'alumini de fins a 3,5 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de trànsit
de secció circular i diàmetre 60mm amb 2mm de gruix de xapa totalment d'alumini estriat, inlcoent les abraçade-
res i elements necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamenta-
ció i transport a abocador dels materials sobrants.

5,4020Pals per senyals verticals
PROJECTE

0.27
0,542EiC 0.27

Total PROJECTE 5,94

5,94

04 JARDINERIA I REG

04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA
04.01.01 m2 Eliminació espècies al·lòtones, desbrossada man.,

Eliminació d'espècies al·lòctones i de ràpid creixement, consistents en, desbrossada de terreny amb desbrossa-
dora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa, recollida de les restes vegetals per la càr-
rega en camió, excavació amb retroexcavadora de terra amb arrels fins a 60cm de profunditat i càrrega en ca-
mió per portar a abocador, aplicació d'herbicides, reblert del sot excavat amb terra vegetal, refinat i compacata-
ció. Totalment acabat per evitar la seva nova reaparició i propagació a altres zones. Treballs i materials i auxi-
liars inclosos.

46,213171,1601Espècie invasora A. Ailanthus Altissima
PROJECTE

0.27
573,5182.124,1401Espècie invasora C. Arando Donax 0.27
492,8281.825,2901Espècie invasora E. Rubus 0.27
189,000700,0001Previsió zona riu Congost 0.27
130,1564.820,5900,1EiC 0.27

Total PROJECTE 1.431,72

1.431,72
04.01.02 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entiba-
ció necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

0,05 20,371.508,621Zones rebaix de 5cm per aportació
t.vegetal 25cm

PROJECTE
0.27

2,0475,430,1EiC 0.27

Total PROJECTE 22,41

22,41
04.01.03 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

22,4082,971excavació cel obert per posterior
t.vegetal

PROJECTE
0.27

eliminació espècies al·lotones:
0,60 27,73171,161Espècie invasora A. Ailanthus Altissima 0.27
0,60 344,112.124,141Espècie invasora C. Arando Donax 0.27
0,60 295,701.825,291Espècie invasora E. Rubus ulmifolius 0.27
0,60 113,40700,001Previsió zona riu Congost 0.27

Total PROJECTE 803,34

803,34
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04.01.04 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

803,342.975,321transport de terres
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 803,34

803,34
04.01.05 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com arbres, arbustos, etc.

eliminació espècies al·lotones:
PROJECTE

0,50 23,11171,161Espècie invasora A. Ailanthus Altissima 0.27
0,50 286,762.124,141Espècie invasora C. Arando Donax 0.27
0,50 246,411.825,291Espècie invasora E. Rubus ulmifolius 0.27
0,50 94,50700,001Previsió zona riu Congost 0.27

Total PROJECTE 650,78

650,78
04.01.06 M3 Aportació i estesa de terres vegetals

Aportació i estesa de terra vegetal, sense la presència de pedres, especialment adobada amb un 10 % de turba
i adob amb fems de granja refinada, per a zona de jardins, incloent la descàrrega i la preparació així com l'apli-
cació d'herbicida adequat per la plantació de tot tipus de vegetació.

0,10 136,375.050,821Zones d'aportació de 10cm
PROJECTE

0.27
0,12 159,834.932,971Zones d'aportació de 12cm 0.27
0,15 168,564.162,001Zones d'aportació de 15cm 0.27
0,25 298,914.428,311Zones d'aportació de 25cm 0.27
0,30 3.473,9342.888,081Zones d'aportació de 30cm 0.27
0,25 101,831.508,621Zones d'aportació de 25cm amb rebaix

de 5cm
0.27

216,9716.072,000,05EiC 0.27

Total PROJECTE 4.556,40

4.556,40
04.01.08 u Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Arbres morts existents a talar, Verneda:
PROJECTE

2,430902 Populus nigra 0.27
1,080403 Fraxinus angustifolia 0.27
1,350504 Populus alba 0.27
1,890706 Alnus glutinosa 0.27

Arbres morts existents a talar, Falgar:
0,540201 Salix alba 0.27
2,430904 Populus alba 0.27
0,270108 Quercus ilex 0.27

Total PROJECTE 9,99

9,99
04.01.09 m2 Desbrossada terreny desbrossadora autoport.

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de po-
tència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

3.950,10014630Falgar
PROJECTE

0.27
1.215,0004500 0.27
2.268,0008400 0.27
1.188,0004400Verneda 0.27
1.350,0005000 0.27

Total PROJECTE 9.971,10

9.971,10
04.01.10 m2 Desbrossada terreny desbrossadora trinx.

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb
una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %,
amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

3.950,10014630Falgar
PROJECTE

0.27
1.215,0004500 0.27
2.268,0008400 0.27
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1.188,0004400Verneda 0.27
1.350,0005000 0.27

Total PROJECTE 9.971,10

9.971,10
04.01.11 m2 Despedr.terr. tràns. 10cm,tractor pneumàtics

Despedregament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de
51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) amb equip despedregador tipus forquilla amb remolc, amb una amplària de treball
d'1,66 a 2,65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o con-
tenidor

Falgar
PROJECTE

1.139,4004220 0.27
378,0001400 0.27

1.593,0005900 0.27
2.592,0009600 0.27
3.240,00012000 0.27
3.280,50012150 0.27

Verneda
7.479,00027700 0.27
3.159,00011700 0.27

Total PROJECTE 22.860,90

22.860,90
04.01.12 m2 Llaurada terr.compact. 0,3m,tractor pneumàtics

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Zona Falgar:
PROJECTE

3.856,38314.282,900 0.27
1.727,5766.398,430 0.27

888,4463.290,540 0.27
1.141,0904.226,260 0.27

498,8201.847,480 0.27
1.446,8095.358,550 0.27
2.149,6897.961,810 0.27

113,276419,540 0.27
79,323293,790 0.27

261,584968,830 0.27
793,7512.939,820 0.27
232,651861,670 0.27

2.389,9108.851,520 0.27
335,0591.240,960 0.27

1.170,6314.335,670 0.27
1.181,2854.375,130 0.27
1.502,0915.563,300 0.27

133,831495,670 0.27
270,6891.002,550 0.27
389,1161.441,170 0.27

19,58672,540 0.27
Verneda:

93,490346,260 0.27
635,0292.351,960 0.27

1.209,8274.480,840 0.27
1.146,1854.245,130 0.27
3.163,06111.715,040 0.27
5.052,61318.713,380 0.27
2.431,5719.005,820 0.27
1.230,3174.556,730 0.27

Total PROJECTE 35.543,69

35.543,69
04.01.13 m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

987,5250,25014630Falgar
PROJECTE

0.27
303,7500,2504500 0.27
567,0000,2508400 0.27
108,0000,2501600 0.27
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142,5600,1204400Verneda 0.27

Total PROJECTE 2.108,84

2.108,84
04.01.14 m3 Terrap/pic.p/coron.terrap.mat.toler.excav.g<=25cm,9

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

987,5250,25014630Falgar
PROJECTE

0.27
303,7500,2504500 0.27
567,0000,2508400 0.27
108,0000,2501600 0.27
142,5600,1204400Verneda 0.27

Total PROJECTE 2.108,84

2.108,84
04.01.15 m2 Fresatge terreny compact.0,4m,tractor pneumàtics

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

3.950,10014630Falgar
PROJECTE

0.27
1.215,0004500 0.27
2.268,0008400 0.27
1.139,4004220 0.27

378,0001400 0.27
1.593,0005900 0.27
2.592,0009600 0.27

432,0001600 0.27
3.280,50012150 0.27
1.188,0004400Verneda 0.27
7.479,00027700 0.27
3.159,00011700 0.27

Total PROJECTE 28.674,00

28.674,00

04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT
04.02.01 u Subministrament Alnus glutinosa

Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

53,730199Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 53,73

53,73
04.02.02 u Subministrament Celtis australis perím= 18-20cm,

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i pro-
funditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

27,000100Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 27,00

27,00
04.02.03 u Subministrament Crataegus monogyna

Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

23,76088Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 23,76

23,76
04.02.04 u Subministrament Fraxinus angustifolia

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

53,190197Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 53,19

53,19
04.02.05 u Subministrament Malus sylvestris

Subministrament de Malus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
PROJECTE
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21,33079Falgar-Verneda 0.27

Total PROJECTE 21,33

21,33
04.02.06 u Subministrament Pyrus sylvestris

Subministrament de Pyrus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

13,23049Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 13,23

13,23
04.02.07 u Subministrament Populus alba perím=14-16cm, pa

Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i pro-
funditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

63,180234Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 63,18

63,18
04.02.08 u Subministrament Populus nigra Italica

Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

42,120156Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 42,12

42,12
04.02.09 u Subministrament Prunus avium sylvestris

Subministrament de Prunus avium sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

28,620106Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 28,62

28,62
04.02.10 u Subministrament Quercus ilex perím=16-18cm,

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor  de 35 l

3,51013Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 3,51

3,51
04.02.11 u Subministrament Salix alba perím=14-16cm, arrel

Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

14,31053Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 14,31

14,31
04.02.12 u Subministrament Salix fragilis perím=14-16cm,

Subministrament de Salix fragilis de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

10,53039Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 10,53

10,53
04.02.13 u Subministrament Sorbus domestica

Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

9,18034Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 9,18

9,18
04.02.14 u Subministrament Ulmus minor (U. carpinifolia)

Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

4,86018Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 4,86

4,86
04.02.15 u Subministrament Pinus pinea h=400-450cm,

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor  de 120 a 140 l
PROJECTE
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2,70010Falgar-Verneda 0.27

Total PROJECTE 2,70

2,70
04.02.16 u Subministrament Salix atrocinerea perím=14-16cm,

Subministrament de Salix atrocinerea de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

5,13019Falgar-Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 5,13

5,13
04.02.17 u Plant.planifoli,arrel

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua,  de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega de les terres sobrants a camió

14,3105301 Salix alba
PROJECTE

0.27
41,58015402 Populus nigra 0.27
53,73019906 Alnus glutinosa 0.27
10,5303910 Salix fragilis 0.27

5,1301911 Salix atrocinerea 0.27
23,7608814 Crataegus monogyna 0.27

9,1803418 Sorbus domestica 0.27
4,8601819 Ulmus minor 0.27

Total PROJECTE 163,08

163,08
04.02.18 u Plant.planifoli,pa

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pen-
dent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardine-
ria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

53,19019703 Fraxinus angustifolia
PROJECTE

0.27
63,18023404 Populus alba 0.27
27,00010007 Celtis australis 0.27

3,5101308 Quercus ilex 0.27
2,7001009 Pinus Pinea 0.27

28,62010616 Prunus avium sylvestris 0.27
13,2304917 Pyrus sylvestris 0.27
21,33079Malus sylvestris 0.27

Total PROJECTE 212,76

212,76
04.02.19 M2 Mulch

Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat orgànic (mulch) de restes triturades semi-
compostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm

2.192,4008120
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 2.192,40

2.192,40
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04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I PRATS
04.03.01 u Subministrament Arbutus Unedo h=40-60cm, en

Subministrament de Aburstus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

280,919520,2202Arbustos zona 09
PROJECTE

0.27
28,231104,56EiC 0.27

Total PROJECTE 309,15

309,15
04.03.02 Ml Buxus Sempervivens d'alçada 80-100 cm (Boix)

Subministre, excavació i col.locació de Boix "Buxus Sempervivens", cultivat en contenidor, de 80 a 100 cm d'al-
çària, amb una densitat de 3 plantes/ml. S'inclou la col.locació d'abonament, reg i els primers ajuts durant el pri-
mer mes.

Arbustos zona 16 (amidament per m.l.):
PROJECTE

8,1030,001tram curt central 0.27
20,2575,001tram llarg central 0.27
30,24112,001tram llarg entre ctra. i parking 0.27

5,6721,001tram costat circuit vial 0.27

Total PROJECTE 64,26

64,26
04.03.03 u Subministrament Clematis vitalba h=40-60cm, en

Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

994,8581.842,3302Arbustos zona 05
PROJECTE

0.27
99,182367,34EiC 0.27

Total PROJECTE 1.094,04

1.094,04
04.03.04 u Subministrament Coriaria myrtifolia alvèol forest.

Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal, en contenidor de 1 l.

2.431,6443.002,0303Arbustos zona 04
PROJECTE

0.27
242,976899,91EiC 0.27

Total PROJECTE 2.674,62

2.674,62
04.03.05 u Subministrament Cornus sanguinea h=60-80cm, en

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

876,6432.164,5501,5Arbustos zona 03 (proporció 1,5
plantes/m²)

PROJECTE
0.27

87,526324,17EiC 0.27

Total PROJECTE 964,17

964,17
04.03.06 u Subministrament Corylus avellana h=40-60cm,en

Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

1.073,2991.325,0603Arbustos zona 01
PROJECTE

0.27
107,141396,82EiC 0.27

Total PROJECTE 1.180,44

1.180,44
04.03.07 u Subministrament Equisetum hyemale h=20-30cm,

Subministrament de Equisetum hyemale d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

1.344,8191.660,2703Arbustos zona 06
PROJECTE

0.27
134,241497,19EiC 0.27

Total PROJECTE 1.479,06

1.479,06
04.03.08 u Subministrament Hedera helix h=40-60cm, en

Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

1.220,7191.507,0603arbustos zona 07
PROJECTE

0.27
122,801454,82EiC 0.27

Total PROJECTE 1.343,52

1.343,52
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04.03.09 u Subministrament Pistacia lentiscus h=30-50cm, en
Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l

648,980801,2103Arbustos zona 10
PROJECTE

0.27
64,630239,37EiC 0.27

Total PROJECTE 713,61

713,61
04.03.10 u Subministrament Rhamnus Alaternus h=40-60cm,

Subministrament de Rhamnus Alaternus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

192,542356,5602Arbustos zona 11
PROJECTE

0.27
19,13870,88EiC 0.27

Total PROJECTE 211,68

211,68
04.03.11 u Subministrament Rosa canina h=40-60cm en

Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

1.393,1892.579,9802Arbustos zona 12
PROJECTE

0.27
139,061515,04EiC 0.27

Total PROJECTE 1.532,25

1.532,25
04.03.12 Ut Subministrament de Salix eleagnos h=80-100, en

Subministrament, excavació i col.locació de Salix eleagnos amb una alçada de 80-100 cm., amb contenidor pro-
tegit de tres litres. S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts durant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

212,34524,301,5Arbustos zona 13 (proporció 1,5
plantes/m²)

PROJECTE
0.27

20,9477,55 0.27

Total PROJECTE 233,28

233,28
04.03.13 u Subministrament Sambucus nigra h=80-120cm, en

Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l

633,3422.345,7101Arbustos zona 02
PROJECTE

0.27
63,258234,29EiC 0.27

Total PROJECTE 696,60

696,60
04.03.14 u Subministrament Spartium junceum h=60-80cm, en

Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

516,6791.275,7501,5Arbustos zona 14 (proporció 1,5
plantes/m²)

PROJECTE
0.27

51,400190,37EiC 0.27

Total PROJECTE 568,08

568,08
04.03.15 u Subministrament Tamarix africana h=60-80cm, en

Subministrament de Tamarix africana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

45,482112,3001,5Arbustos zona 15 (proporció 1,5
plantes/m²)

PROJECTE
0.27

4,46916,55 0.27

Total PROJECTE 49,95

49,95
04.03.16 u Subministrament Viburnum tinus h=60-80cm, en

Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

472,0961.165,6701,5Arbustos zona 08 (proporció 1,5
plantes/m²)

PROJECTE
0.27

47,112174,49EiC 0.27

Total PROJECTE 519,21

519,21
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04.03.17 u Plant.arbust/arbre
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 20 l, excavació de clot de plantació de
60x60x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació bar-
rejada amb un 10% de compost i primer reg

696,6002580Sambucus nigra, zona 02
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 696,60

696,60
04.03.18 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

519,2101923Viburnum tinus, zona 08
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 519,21

519,21
04.03.19 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

1.180,4404372Corylus avellana, zona 01
PROJECTE

0.27
964,1703571Cornus sanguinea, zona 03 0.27

1.094,0404052Clematis vitalta, zona 05 0.27
309,1501145Aburstus Unedo, zona 09 0.27
211,680784Rhamnus Olaternus, zona 11 0.27

1.532,2505675Rosa canina, zona 12 0.27
233,280864Salix Eleagnos, zona 13 0.27
568,0802104Spartium Juceum, zona 14 0.27

49,950185Tamarix Africana, zona 15 0.27
192,7803,000238Buxus sempervivens (3 u./m.l.) 0.27

Total PROJECTE 6.335,82

6.335,82
04.03.20 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

1.479,0605478Equisetum Hymale, zona 06
PROJECTE

0.27
1.343,5204976Hereda helix, zona 07 0.27

713,6102643Pistacea, zona 10 0.27
2.674,6209906Coriaria Myrtifolia, zona 04 0.27

Total PROJECTE 6.210,81

6.210,81
04.03.21 M2 Mulch

Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat orgànic (mulch) de restes triturades semi-
compostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm

6.885,00025.500,0001Encoixinat
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 6.885,00

6.885,00
04.03.22 m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies se-
gons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i
la primera sega

3.950,10014630Falgar
PROJECTE

0.27
1.215,0004500 0.27
2.268,0008400 0.27

Total PROJECTE 7.433,10

7.433,10
04.03.23 m2 Hidrocob. aigua,mulch,estabilitzador

Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica
PROJECTE
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Falgar
1.215,0004500entorn llac sobre geomalla 0.27

Total PROJECTE 1.215,00

1.215,00
04.03.24 m2 Hidrosembra barreja p/gespa

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2

Zona Falgar:
PROJECTE

3.856,38314.282,900 0.27
1.727,5766.398,430 0.27

888,4463.290,540 0.27
1.141,0904.226,260 0.27

498,8201.847,480 0.27
1.446,8095.358,550 0.27
2.149,6897.961,810 0.27

113,276419,540 0.27
79,323293,790 0.27

261,584968,830 0.27
793,7512.939,820 0.27
232,651861,670 0.27

2.389,9108.851,520 0.27
335,0591.240,960 0.27

1.170,6314.335,670 0.27
1.181,2854.375,130 0.27
1.502,0915.563,300 0.27

133,831495,670 0.27
270,6891.002,550 0.27
389,1161.441,170 0.27

19,58672,540 0.27
Verneda:

93,490346,260 0.27
635,0292.351,960 0.27

1.209,8274.480,840 0.27
1.146,1854.245,130 0.27
3.163,06111.715,040 0.27
5.052,61318.713,380 0.27
2.431,5719.005,820 0.27
1.230,3174.556,730 0.27

Total PROJECTE 35.543,69

35.543,69
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04.04 XARXA DE REG
04.04.01 m Excav.rasa

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

443,3831.642,1601rases Ø63mm
PROJECTE

0.27
445,0491.648,3301rases Ø50mm 0.27

2.762,47810.231,4001rases Ø32mm 0.27

Total PROJECTE 3.650,91

3.650,91
04.04.02 u Pericó regist,p/instal.serveis

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'exca-
vació

2,4309Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505Verneda 0.27

Total PROJECTE 3,78

3,78
04.04.03 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

2,439Falgar
PROJECTE

0.27
1,355Verneda 0.27

Total PROJECTE 3,78

3,78
04.04.05 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

443,3831.642,1601Falgar i Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 443,38

443,38
04.04.06 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

16,91062,6301Falgar A2
PROJECTE

0.27
16,46260,9701Falgar A3 0.27
36,758136,1401Falgar A4 0.27
13,82751,2101Falgar A5 0.27

198,418734,8801Verneda A10 0.27
32,551120,5601Verneda A11 0.27
37,479138,8101Verneda A12 0.27
50,107185,5801Verneda A13 0.27
21,34479,0501Verneda A14 0.27
21,1931.569,8300,05EiC 0.27

Total PROJECTE 445,05

445,05
04.04.08 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

296,3761.097,6901Falgar A1
PROJECTE

0.27
389,6291.443,0701Falgar A5 0.27
286,9721.062,8601Falgar A6 0.27
325,1071.204,1001Falgar A7 0.27
300,7131.113,7501Falgar A8 0.27

54,240200,8901Falgar A9 0.27
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455,0851.685,5001Falgar A10 0.27
256,219948,9601Falgar A11 0.27
183,946681,2801Falgar A13 0.27

82,644306,0901Falgar A14 0.27
131,5479.744,1900,05EiC 0.27

Total PROJECTE 2.762,48

2.762,48
04.04.09 m Canonada deg.17mm,degoters c/50cm,soterra.

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

965,1423.574,6001Falgar A2
PROJECTE

0.27
644,1502.385,7401Falgar A3 0.27

1.498,8895.551,4401Falgar A4 0.27
817,8893.029,2201Falgar A5 0.27

1.226,6104.543,0001Verneda A10 0.27
836,2443.097,2001Verneda A11 0.27

1.346,3284.986,4001Verneda A12 0.27
2.050,9477.596,1001Verneda A13 0.27

933,9143.458,9401Verneda A14 0.27
516,00638.222,6400,05EiC 0.27

Total PROJECTE 10.836,12

10.836,12
04.04.10 u Anella degoteig tub 17mm,degoters

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

247,050915Falgar, arbres projectats
PROJECTE

0.27
124,470461Falgar, arbres vius existents 0.27
129,330479Verneda, arbres projectats 0.27

88,830329Verneda, arbres vius existents 0.27

Total PROJECTE 589,68

589,68
04.04.11 u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

1,6206Falgar
PROJECTE

0.27
Verneda (totes son existents)

Total PROJECTE 1,62

1,62
04.04.13 u Ventosa rosca.,DN=1/2´´, plàstic, munt.sot.

Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2´´, de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

17,55065Falgar
PROJECTE

0.27
2,70010 0.27
8,64032Verneda 0.27
2,70010 0.27

Total PROJECTE 31,59

31,59
04.04.14 u Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

2,4309Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505Verneda 0.27

Total PROJECTE 3,78

3,78
04.04.15 u Vàlvula de rentat reg

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en peri-
có

17,55065Falgar
PROJECTE

0.27
2,70010 0.27
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8,64032Verneda 0.27
2,70010 0.27

Total PROJECTE 31,59

31,59
04.04.16 u Vàlvula antidrenant reg

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pe-
ricó

17,55065Falgar
PROJECTE

0.27
2,70010 0.27
8,64032Verneda 0.27
2,70010 0.27

Total PROJECTE 31,59

31,59
04.04.17 u Prog.reg 9 V,sistema teclat p/radio,preu

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nom-
bre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

2,4309Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505Verneda 0.27

Total PROJECTE 3,78

3,78
04.04.18 u Cònsola programació via radio+connexió

Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg

0,5402Control Falgar i Verneda
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,54

0,54
04.04.19 u Electovàlvula reg 2´´,9V,pres.max:16bar+regulador

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

1,6206
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,62

1,62
04.04.20 u Electovàlvula reg

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb con-
nectors estancs

5,67021Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505 0.27
2,4309Verneda 0.27
1,3505 0.27

Total PROJECTE 10,80

10,80
04.04.21 u Electovàlvula reg 1´´,9V,pres.max:16bar+regulador

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´ de diàmetre,  de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

5,13019Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505 0.27
2,4309Verneda 0.27
1,3505 0.27

Total PROJECTE 10,26

10,26
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04.04.22 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficial-
ment

5,67021Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505 0.27
2,4309Verneda 0.27
1,3505 0.27

Total PROJECTE 10,80

10,80
04.04.23 u Vàlvula esfera man.+rosca

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

5,13019Falgar
PROJECTE

0.27
1,3505 0.27
2,4309Verneda 0.27
1,3505 0.27

Total PROJECTE 10,26

10,26
04.04.24 u Estació meteorològica,connect.program.local,

Estació metereològica per a connectar a un programador local, instal·lada en alçada i calibrada

0,2701
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27
04.04.25 u Filtre reg D=1´´1/2 plàstic

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

2,4309Falgar
PROJECTE

0.27
1,0804 0.27
1,8907Verneda 0.27
0,5402 0.27

Total PROJECTE 5,94

5,94
04.04.26 u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1'' conn.

Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

2,4309Falgar
PROJECTE

0.27
1,0804 0.27
1,8907Verneda 0.27
0,5402 0.27

Total PROJECTE 5,94

5,94
04.04.27 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze,
per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

2,4309Falgar
PROJECTE

0.27
1,0804 0.27
1,8907Verneda 0.27
0,5402 0.27

Total PROJECTE 5,94

5,94
04.04.28 u Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o

Subministrament i instal·lació d'equip programador per a la centralització remota de la xarxa de reg; Equip de
SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent; d'alimentació 24 Vac i 4 estacions de reg    

5,94022
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 5,94

5,94
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04.04.29 u Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000
Subministrament i instal·lació d'equip repetidor per a la centralització remota de la xarxa de reg; Equip de SAM-
CLA SCR100 amb referència REP000 o equivalent; d'alimentació 9 V

1,6206
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 1,62

1,62
04.04.30 u Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de

Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de reg i equip bàsic de control de reg

0,2701
PROJECTE

0.27

Total PROJECTE 0,27

0,27

04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS
04.05.01 M2 Manteniment plantacions sector 2 anys

Manteniment durant dos anys de les plantacions. S'inclou la revisió i control del sistema de reg, la retirada de
les males herbes i el manteniment del munch orgànic, l'adobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i enta-
pissants, els treballs fitosanitaris i tots els treballs complementaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de
manteniment de l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona.

Falgar:
PROJECTE

2.442,3619045,78zones plantades arbustos 0.27
945,0003500entron llac i illes 0.27

1.296,0005,000960equivalent arbrat 0.27
4.387,5000,25065000prats 0.27

Verneda:
2.963,25010975zones plantades arbustos 0.27

891,0005,000660equivalent arbrat 0.27
2.565,0000,25038000prats 0.27
1.181,2500,25017500entorn riu 0.27

11.554,5150,250171178equivalent neteja espais 0.27
564,518104.540,2800,02EiC 0.27

Total PROJECTE 28.790,39

28.790,39

05 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA
05.01 PA Preservació i protecció de La Penya, recrescut

Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tasques necessàries per la preservació i pro-
tecció de La Penya en tot l'àmbit de les obres, tant a la zona del Falgar, La Verneda, l'aparcament i la pujada
des de l'aparcament a la Penya. Tasques consistents en la formació del recrescut de la mota amb terra vegetal
d'aportació, i el reperfilat i distribució del material necessari per deixar-ho totalment acabat, per evitar que les ai-
gües pluvials evaqüin per la paret de La Penya, o d'altres conseqüències.

1,001Àmbit oest penya,
Falgar-Aparcament-Verneda

PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
05.02 PA Vigilància i manteniment de La Penya,

Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tasques necessàries per la vigilància i mante-
niment de La Penya en tot l'àmbit de les obres, tant a la zona del Falgar, La Verneda, l'aparcament i la pujada
des de l'aparcament a la Penya. Tasques consistents en la vigilància, mantgeniment i reparació del recrescut
de la mota amb terra vegetal d'aportació, i el reperfilat i distribució del material necessari per deixar-ho total-
ment acabat, per evitar que les aigües pluvials evaqüin per la paret de La Penya, o d'altres conseqüències, du-
rant el periode d'uny any. Inclou totes les visites a l'àmbit, el material, maquinària, mà d'obra i mitjans necessa-
ris, pel manteniment i preservació idònia de La Penya.

2,002Manteniment anual penya, 2 anys
PROJECTE

Total PROJECTE 2,00

2,00
05.03 ut Formació refugi nidificació d'aus a La Penya, 60cm

Realització dels treballs necessaris per la formació d'un nou refugi de nidificació d'aus a La Penya, de profundi-
tat 60cm, Ø15cm i pendent descent cap a l'exterior del 2%. Els forats es realitzaran en llocs en lloc adients esta-
bles de La Penya, que no provoquin cap desmoronament de la paret, i a una alçada prevista a 2/3 d'alçada des
de l'explanada inferior i a 1/3 de la part superior. Inclosos treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris.

7,007Refugis nidificació prop del llac
PROJECTE
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Total PROJECTE 7,00

7,00

06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
06.01 PA Obres no previstes en projecte aplicació Quadres

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes en el projecte i amb aplica-
ció dels preus del mateix.

1,001Obres no previstes en projecte
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
06.03 PA Cartells anunci obra

Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministre i col.locació de cartell d'anunci de l'obra homologat
per l'entitat promotora de les obres.

3,003Cartell obra, entrada ppal, entrada
nord i Can Morera

PROJECTE

Total PROJECTE 3,00

3,00
06.04 PA Manteniment termini garantia de les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim pel mateniment de les obres d'urbanització, excepte jardineria, durant
el termini de garantia de 12 mesos.

1,001Termini garantia
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
06.05 PA Control qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les unitats d’obra d’acord amb el pro-
grama i les especificacions de la direcció facultativa.

1,001Control Qualitat
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
06.06 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut
al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les neces-
sàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada,
reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

1,001Seguretat i salut
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
06.07 Ut Aixecament plànol topogràfic

Aixecament de plànol topogràfic de tota l'actuació una vegada acabada l'obra, amb ordinador, aixecament de
tots els serveis i instal.lacions i actualització de plànols as-built.

1,001Plànol topogràfic
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
06.08 PA Topografia replanteig obres

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els treballs de camp i gabinet de topografia
en el replanteig de totes les unitats d’obra amb els medis a facilitar per l’empresa constructora, d’acord amb les
directrius de la direcció facultativa.

1,001Replanteig obres
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00
06.09 Ml Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram

Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram

3.000,001.500,002
PROJECTE

Total PROJECTE 3.000,00

3.000,00
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06.10 PA Inspecció xarxa clavegueram amb càmera TV
Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV per em-
presa autoritzada, amb entrega de l'enregistrament de la xarxa en format digital i informe del tècnic especialit-
zat amb plànol amb indicació d'incidències, escomeses i geometries singulars de la xarxa.

1,001Inspecció clavegueram
PROJECTE

Total PROJECTE 1,00

1,00

22 abril 2014 Pàgina 70



Ajuntament de les Franqueses del Vallès                                                                                                                                       

           Modificació del Projecte d’acabament del parc del Falgar i la Verneda del T.M. les Franqueses del Vallès 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS NUM. 1 



 
 

 

 

 

 



QUADRE DE PREUS 1
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CAPITOL 01 ÀMBIT EL FALGAR
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
01.01.01 Ml Desmuntatge tanca metàl.lica 1,32

Desmuntatge de tanca de reixa metàl.lica, incloent l'extracció dels pi-
lars i els seus fonaments, càrrrega, transport i cànon a abocador auto-
ritzat.

UN  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

01.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles 2,78
Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , incluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  ne-
teja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica 
existent.

DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.01.03 M3 Retirada i acopi de tot-u existent 2,91
Retirada per mitjans mecànics, del tot-u existent en diverses zones.
S'inclou el transport interior del material, l'acopi, i el posterior transport
fins a zones concretes per la seva recol·locació. 

DOS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

01.01.04 M3 Transport interior de terres i runes 0,98
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega
amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.01.05 M3 Matxuqueig de runes amb màquina automotriu 7,96
Tractament de valorització mitjançant el matxuqueig de runes apilades
a obra amb planta automotriu sobre cadenes, incloent transport de mà-
quinària a obra, aportació de les runes a la trituradora, retirada del ma-
terial granular fins nou acopi, classificació del material per granulome-
tries i acopi a obra a l'espera de ser reciclat en subbases de pavi-
ments. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

SET  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.01.06 PA Neteja de brosses i pedres properes a la Penya 1.800,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pels treballs necessaris per
la neteja de tota la brossa i les pedres existents a la zona del Falgar,
properes a la penya i als camins interiors. Totalment acabat, segons
criteris de la direcció facultativa. Inclòs transport i cànon de residus.

MIL VUIT-CENTS  EUROS

SUBCAPITOL 01.02 MOVIMENTS DE TERRES
01.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.02.03 M3 Realització de cates localització serveis 25,11
Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda
mecànica, inclòs excavació, rebliment, transport a abocador de les ter-
res i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot
el temps que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei,
realització de croquis i còpia a la D.F.

VINT-I-CINC  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.02.04 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm) 0,75
Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a
màquina  sobre camió.  Inclou l'arrencada a màquina d'herbes, arbus-
tos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sen-
se esponjament.

ZERO  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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01.02.05 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.02.07 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65 1,75
Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de
terres i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o
similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la
tracció de 21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escu-
llera segons secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu per
evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxi-
liars.

UN  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

01.02.08 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 2,08
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.02.09 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat 7,50
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulo-
metria equivalent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del mate-
rial al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases 4,24
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.02.11 M3 Rebliment màquina terra cel obert 1,47
Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.03 XARXA DE DRENATGE
01.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.03.02 M3 Rebliment màquina terra a rases 4,24
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.03.03 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M. 17,11
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga, i la col·locació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.03.04 M3 Rebliment màquina sauló rases 4,24
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al
95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.03.05 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.03.06 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.03.07 M3 Transport interior de terres i runes 0,98
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega
amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm 34,44
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara interior llisa, tipus
Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part propor-
cional de peces especials ancoratges, proves i connexions. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials
(maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'esco-
mesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzon-
tal.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.03.09 Ml Claveguera PE corrugat ø800mm 181,36
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø678 mm interior i ø800 mm exterior amb la cara interior llisa,  tipus
Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part propor-
cional de peces especials, ancoratges, proves i connexions. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials
(maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'esco-
mesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzon-
tal.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

01.03.10 Ml Drenatge tub corrugat doble paret PVC Ø 150 ranurat 23,78
Subministrament i col.locació de tub corrugat de drenatge de PVC
Ø160 ranurat de doble paret, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm
de gruix, i enllardat de junts amb morter M 5.

VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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01.03.11 M2 Solera 10cm pou de registre 28,82
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
planta de 1,15x1,15 m.

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

01.03.12 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF] 57,48
Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó,
col.locades amb morter M 5.

CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.03.13 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil 189,64
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa
dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent
al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb mor-
ter mitx 1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i fer-
ro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.03.14 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre 221,83
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm,
encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formi-
gó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb
morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·loca-
ció totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

01.03.15 Ut Arqueta sif.registrable 75x75 247,51
Formació d'arqueta sifonica registrable de 75x75x75 (interior) amb
maó gero de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i llisca-
da per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l. Tapa de formigó de 80x80 cms.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.03.16 Ml Paret pou quadrat int. 100x100cm, peces pref. form. col. mort 1:6 87,02
Paret per a pou quadrat int.100x100 cm, de peces prefabricades de for-
migó, col·locades amb morter de ciment 1:6. Inclès part proporcioanl
peces especials i con de reducció.

VUITANTA-SET  EUROS amb DOS CÈNTIMS

01.03.17 Ut SiC Bastiment i reixa rectangular interceptora, fosa, 80x80, col·locat 263,34
Bastiment i reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 800x800x50 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 col·locada sobre bastiment.

DOS-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

01.03.18 Ut SiC Bastiment i reixa embornal tipus TANGO 181,06
Subministrament i col·locació de bastiment i reixa a cuadre tipus TAN-
GO de Benito o equivalent per embornal, de 990 x 380mm. 

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè 10,92
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm
amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter M 5.

DEU  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.03.20 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent 186,00
Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de sanejament existent,
amb demolició de la paret de la canonada, la formació de l'entrega de
la nova canonada, totalment acabat.

CENT VUITANTA-SIS  EUROS
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01.03.21 ml Tub drenant amb geotextil i grava 28,86
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'am-
plada i 1 metre de profunditat, transport de les terres sobrants a l'abo-
cador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub dre-
nant, i el rebliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment
de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i el posterior cubri-
ment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.03.22 ml Protecció Tub drenant existent amb geotextil i grava 11,60
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'am-
plada i 1 metre de profunditat, transport de les terres sobrants a l'abo-
cador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub dre-
nant, i el rebliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment
de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i el posterior cubri-
ment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

ONZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.03.23 ml Protecció Tub drenant amb grava existent amb geotextil 1,72
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'am-
plada i 1 metre de profunditat, transport de les terres sobrants a l'abo-
cador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub dre-
nant, i el rebliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment
de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i el posterior cubri-
ment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

UN  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.03.24 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova 132,00
Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota
nova del paviment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris ne-
cessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del
marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de
sanejament.

CENT TRENTA-DOS  EUROS

SUBCAPITOL 01.04 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS SORTIDA DESAIGÜE LLAC
APARTAT 01.04.01 FILTRE DE CAPTACIÓ D'AIGÜES COMUNITAT DE REGANTS
01.04.01.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.04.01.02 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.04.01.03 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.04.01.04 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I 7,74
Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó
HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte sense mermes.

SET  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.04.01.05 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba 117,27
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó
HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte
sense mermes.

CENT DISSET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

 Pàgina 5

QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

01.04.01.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S 1,19
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corru-
gada d'acer B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de ca-
tàleg sense mermes.

UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

01.04.01.07 M2 Encofrat metàl.lic a murs i sostres 12,12
Encofrat metàl.lic a murs i sostres per revestir i posterior desencofrat
un cop fraguat i endurit. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

DOTZE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

01.04.01.08 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba 119,07
Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bom-
ba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

CENT DINOU  EUROS amb SET CÈNTIMS

01.04.01.09 M3 Aportació de graves 20,81
Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions
inclús,la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament. In-
clòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als
llocs necessaris.

VINT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.04.01.10 PA Connexions de la captació d'aigua de la comunitat de regants 2.500,00
Partida alçada d'import màxim per la realització de les connexions ne-
cessàries dissenyades en el plànol adjunt al present projecte, per la
captació d'aigua de la xarxa de reg de la comunitat de regants, de la
resclosa de Can Jubany. S'inclou tot el material i la ma d'obra necessà-
ria per la correcta execució de tota la connexió. No serà motiu d'incre-
ment d'aquesta partida cap motiu per problemes d'accessibilitat, de ma-
terial, de ma d'obra, de temps, de seguretat o de control de qualitat. Es
deixarà la construcció totalment acabada i en funcionament, connecta-
da a la comunitat de regants i al nou tub de PEØ400 que conduirà les
aigües fins al llac del falgar.

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS

01.04.01.11 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac 1.800,00
Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control
del by-pass entrada aigües llac per la desviació a sortida llac. Inclou
obertura de paret prefabricada, subministramenti col.locació de com-
porta mural DN500 d'acer inoxidable accionable mecànicament segons
plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equivalent, totalment col.loca-
da i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 incloent car-
gols i tornilleria amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'e-
mergència per control total de la comporta. Totalment acabat i en fun-
cionament segons criteris de la DF.

MIL VUIT-CENTS  EUROS

01.04.01.12 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 103,51
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o similar, clas-
se B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva
ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B. Complint la normati-
va EN 124. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i
com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

CENT TRES  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.04.01.13 Ut Bastiment i tapa de xapa reforçada doble de 1800x1500 1.655,57
Subministre i col·locació de bastiment i tapa xapa d'acer galvanitzat re-
forçada amb travessers d'acer de 1800x1500 mm, segons plànols de
detalls, cargolat al marc, i el marc ancorat amb morter. Totalment aca-
bada amb pany i clau.

MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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APARTAT 01.04.02 OBRES COMPLEMENTÀRIES DERIVACIÓ AIGUA RIU
01.04.02.01 M3 Enderroc fonament de formigó armat 52,68

Enderroc de fonaments de formigó armat amb compressor i càrrega a
màquina de runa sobre camió, perfil teòric sense esponjament.

CINQUANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.04.02.02 M3 Transport runes a l'abocador 7,23
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.04.02.03 M3 Cànon d'abocador per runa neta 3,50
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.04.02.04 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90
Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.04.02.05 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.04.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.04.02.07 M3 Transport interior de terres i runes 0,98
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega
amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.04.02.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm 34,44
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara interior llisa, tipus
Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part propor-
cional de peces especials ancoratges, proves i connexions. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials
(maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'esco-
mesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzon-
tal.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.04.02.09 Ml Canalització serveis 2ø200 PE 14,10
Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de 200mm cor-
rugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el pas d'una corda de
nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de po-
lietilè separadora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis
amb les dimensions exigides per les companyies de serveis i el submi-
nistrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb
l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml li-
neal teòric.

CATORZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.04.02.10 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 103,51
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o similar, clas-
se B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva
ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B. Complint la normati-
va EN 124. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i
com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

CENT TRES  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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01.04.02.11 M3 Formigó H-20 protecció servei 69,45
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas
de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a dei-
xar els tubs totalment protegits.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.04.02.12 M3 Rebliment màquina terra a rases 4,24
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.04.02.13 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M. 17,11
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga, i la col·locació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

01.04.02.14 M3 Rebliment màquina sauló rases 4,24
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al
95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.04.02.15 M2 Solera 10cm pou de registre 28,82
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
planta de 1,15x1,15 m.

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

01.04.02.16 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF] 57,48
Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó,
col.locades amb morter M 5.

CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.04.02.17 Ml Paret per a pou [ø150] [PPF] 125,05
Paret per a pou de ø 150 cm, de peces prefabricades de formigó,
col.locades amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de re-
ducció 150/60.

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb CINC CÈNTIMS

01.04.02.18 Ut Graó acer recobert polipropilè 10,92
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm
amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter M 5.

DEU  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.04.02.19 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil 189,64
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa
dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent
al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb mor-
ter mitx 1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i fer-
ro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.04.02.20 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac 1.800,00
Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control
del by-pass entrada aigües llac per la desviació a sortida llac. Inclou
obertura de paret prefabricada, subministramenti col.locació de com-
porta mural DN500 d'acer inoxidable accionable mecànicament segons
plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equivalent, totalment col.loca-
da i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 incloent car-
gols i tornilleria amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'e-
mergència per control total de la comporta. Totalment acabat i en fun-
cionament segons criteris de la DF.

MIL VUIT-CENTS  EUROS

01.04.02.21 Ut Reforç de tapa de pas de serveis existent 73,20
SETANTA-TRES  EUROS amb VINT CÈNTIMS
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01.04.02.22 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba 117,27
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó
HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte
sense mermes.

CENT DISSET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.04.02.23 Ut Connexió amb xarxa existent de comunicat de regants 261,23
Connexió de la canonada amb la xarxa existent de la comunitat de re-
gants. S'inclouen totes les peces i les proves necessàries anteriors a la
posada en funcionament.

DOS-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

01.04.02.24 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200 67,83
Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica
en fonaments. Mesura: volum teòric de projecte sense mermes.

SEIXANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

01.04.02.25 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada 48,42
Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, for-
mada per pedres entre 1500 i 2500 kg col.locades a màquina en fona-
ment per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE I CONTRAINCENDIS EL FALGAR
01.05.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm 8,82

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en tot tipus de
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació
de la solera, base i recobriment de sorra en un gruix mínim de 20cm
en tot el perímetre, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, la cinta de senyalització, el transport i cànon
d'abocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i senyalit-
zació de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació necessà-
ria, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i ex-
cavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

01.05.02 Ml Tub fosa dúctil DN150 54,86
Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil Ø150mm,
UNE-EN-545, per a conducció d'aigua potable, amb revestiment inte-
rior de morter de ciment i vernissat exterior, instal·lada a fons de rasa,
inclòs part proporcional d'unió per a campana i junta elàstica, les peces
especials, brides per connexió a accessoris i vàlvules, elements de
subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia i normativa vigent.

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

01.05.03 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10 24,04
Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 160 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, ad-
húc la part proporcional de peces especials i accessoris, brides auto-
blocants amb junta STOP per connexió a accessoris i vàlvules, ele-
ments de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estan-
queïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb
la normativa de la companyia i normativa vigent.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

01.05.04 Ml Tub PE alta densitat ø 110 mm PN10 12,70
Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 110 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, ad-
húc la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb
junta STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjec-
ció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i
neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de
la companyia i normativa vigent.

DOTZE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.05.05 M3 Formigó H-20 protecció servei 69,45
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas
de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a dei-
xar els tubs totalment protegits.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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01.05.06 Ut Arqueta registrable  45x45x45 89,12
Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero
de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
En el cas de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

VUITANTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

01.05.07 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 45x45x3,5cm, ganxos registre 45,45
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
45x45x3,5 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 3,5cm, en-
cofrat-desemcofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó
armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb mor-
ter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·locació
totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

QUARANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

01.05.08 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35 48,20
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la se-
va ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt 1:10.5:4.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.05.09 Ut Te fundició dúctil DN150mm 210,77
Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb jun-
ta elàstica DN-150 amb tres brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de fosa dúctil DN-150 i tub de polietilè de DN-160, totalment ins-
tal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formi-
gó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia.

DOS-CENTS DEU  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

01.05.10 Ut Te fundició dúctil DN100mm 150,08
Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb jun-
ta elàstica DN-100 amb tres brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de fosa dúctil DN-100 i tub de polietilè de DN-110, totalment ins-
tal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formi-
gó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia.

CENT CINQUANTA  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.05.11 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø150mm 155,64
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a
90° o 45° autoblocant de fosa dúctil de DN150 amb juntes STOP per a
tub de polietilè de DN-180/160, totalment instal.lat, incloent accessoris
i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció
i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

CENT CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.05.12 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø100mm 128,00
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a
90° o 45° autoblocant de fosa dúctil de DN100 amb juntes STOP per a
tub de polietilè de DN-125/110, totalment instal.lat, incloent accessoris
i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció
i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS

01.05.13 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm 481,00
SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent 2 vàlvu-
les de comporta de llautó de 1 1/2", 2 reduccions de 1 1/4", 2 colzes
roscats i 4 enllaços mixtes, totalment instal.lat i en funcionament. In-
clou arqueta prefabricada amb tapa.

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS
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01.05.14 Ut Boca de reg ø 45 mm 231,63
Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro
amb recobriment de pintura de pols epoxi, tipus IRVA o equivalent, rà-
cors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic en
cas de fugues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400) amb conne-
xió DN100, incloent connexió i materials a tub de la xarxa mitjançant
collarí d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, se-
gons detalls de projecte, incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany
de fosa de color verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces auxi-
liars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estan-
queïtat, pressió i neteja.

DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

01.05.15 Ut SiC vàlv.comporta DN150mm(160) 498,24
Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta
embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie
curta PN-16 i DN-150mm, amb dues brides autoblocants amb junta
STOP per a tub de PE de 160 mm, totalment instal.lada, tipus Belgi-
cast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats
per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i ne-
teja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.05.16 Ut SiC vàlv.comporta DN100mm(110) 320,41
Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta
embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie
curta PN-16 i DN-100mm, amb dues brides autoblocants amb junta
STOP per a tub de PE de 110 mm, totalment instal.lada, tipus Belgi-
cast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats
per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i ne-
teja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

TRES-CENTS VINT  EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

01.05.17 Ut Reducció brida-brida DN150/100mm 88,50
Subministrament i col·locació de reducció brida-brida orientable de
DN150/100mm. PN16, instal·lada a fons de rasa amb brides amb junta
STOP, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les
brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de
proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.la-
da d'acord amb la normativa de la companyia.

VUITANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.05.18 Ut Cartell indicatiu situació hidrant 49,50
Subministre i col·locació del cartell indicatiu de la situació de l'hidrant.
Tot inclòs, amb peu metàlic, ancoratges i base de formigó, totalment
acabat.

QUARANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.05.19 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100 745,08
Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro
amb recobriment de pintura de pols epoxi, ràcors de connexió d'alumini
provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fugues, amb una sor-
tida de 100 mm (tipus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent
dues brides major amb junta STOP per a la connexió de tubs de PE,
"T" de derivació de la canonada de fosa dúctil, "S" de fosa dúctil per a
connectar la canonada DN100 i un colze de 90º amb sabata també de
fosa dúctil totalment instal.lat, segons detalls de projecte, incloent ar-
queta prefabricada i tapa amb pany de fosa de color vermell amb ins-
cripció de BOMBERS, peces auxiliars, dau de formigó i part proporcio-
nal d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja segons les di-
rectrius de la companyia. També inclou el el subministre i col·locació
del cartell indicatiu de situació de l'hidrant amb peu metàl.lic segons les
directrius de la companyia.

SET-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb VUIT
CÈNTIMS
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01.05.20 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN50mm 252,16
Subministrament i col·locació de vàlvula de ventosa trifuncional de DN
50mm. amb connexió per a brida de DN 65mm, inclosa vàlvula de com-
porta de DN 50mm. i cargols i junta per a una brida, totalment instal·la-
da i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la
canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb SETZE
CÈNTIMS

01.05.21 Ut Connexió amb xarxa existent 435,38
Connexió de la canonada amb la xarxa existent. S'inclouen totes les
peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.06 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ
01.06.01 PA Gestions a efectuar per la legalització dels pous existents 1.984,00

Partida alçada a justificar d'import màxim, per la gestió amb els orga-
nismes pertinents, per part de l'empresa constructora, per l'obtenció de
la legalització dels dos pous existents al falgar. L'obtenció d'aquestes
dues llicències, i la justificació per part de l'empresa de gestions realit-
zades, comportarà el pagament d'aquesta partida.

MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS

01.06.02 PA Pagament per l'obtenció de la legalització dels pous 12.600,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pels pagamanets diversos
que s'hagin de realitzar per tal d'aconseguir les llicències necessàries
per legalitzar els dos pous del parc del falgar. Qualsevol pagament ha
realitzar farà necessàri que se'n presenti còpia de la factura a la DO, i
el corresponent descompte de la present partida, fins, donat el cas, es-
gotar tot l'import.

DOTZE MIL SIS-CENTS  EUROS

01.06.03 Ut Bombament pou 1 18.758,00
Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible
tipus Grundfos inox SP 17-20, 11KW per un cabal de 14m²/h i profundi-
tat pou de 130m, incloent instal.lació a fons de pou, 150m canonada
d'acer galvanitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb
encaixos de protecció de cables i per tub de nivell, cargoleria i juntes,
150m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia
de 2"1/2 compost per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de
sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvu-
la de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mos-
tres, connexió amb canonada de PEØ110 i petit material. 160m de ca-
ble submergible 3x16mm2, empalmes i joc de sondes, 320m de cable
especial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida
amb bornes, comptador d'aigua tipus Woltman DN50 amb emissor de
pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de conne-
xió, treballs de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa
amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i en funcionament.

DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS

01.06.04 Ut Bombament pou 2 15.895,00
Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible
tipus Grundfos inox SP 17-15, 9.2KW per un cabal de 14m3/h i profun-
ditat pou de 153m, incloent instal.lació a fons de pou, 160m canonada
d'acer galvanitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb
encaixos de protecció de cables i per tub de nivell, cargoleria i juntes,
130m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia
de 2"1/2 compost per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de
sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvu-
la de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mos-
tres, connexió amb canonada de PEØ110 i petit material. 130m de ca-
ble submergible 3x10mm2, empalmes i joc de sondes, 260m de cable
especial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida
amb bornes, comptador d'aigua tipus Woltman DN50 amb emissor de
pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de conne-
xió, treballs de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa
amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i en funcionament.

QUINZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC  EUROS
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01.06.05 Ut Bombament buidat llac 7.854,00
Subministrament i intal.lació de bomba tipus Grundfos inox SP 17-2,
1.45KW per un cabal de 21.2m3/h i alçada d'aigua de 10m, incloent
instal.lació a fons del llac i canonada de desguàs, cablejat, aparellatge,
posta en funcionament, connexion elèctriques a quadre de control, le-
galització i proves. Totalment instal.lada i en funcionament.

SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS

01.06.06 Ut Pou sorrer i desbast recepció aigües pous 1.284,00
Construcció de pou per recepció d'aigües dels pous d'aigües subterrà-
nies mitjançant peces prefabricades de formigó amb anells de 2m de
diàmetre i 3m d'alçada. Inclou connexions amb tubs d'entrada provi-
nents dels dos pous, tapa i marc registrable, fons de formigó a mode
de sorrer i sortida amb canalització fins dipòsit de 40m de diàmetre
400mm amb reixa de desbast de 5mm de pas.

MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS

01.06.07 Ut Dipòsit d'aigües dels pous de 40m³ 13.450,00
Partida d'alçada a justificar d'import màxim per la construcció d'un dipòsit d'ai-
gües de pous de 40m³, prefabricat de formigó de 4,9x2.45x4.12m, amb coberta
dimensionada per 200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntatge i segellat inte-
rior i exterior, la instal.lació de sondes de nivell, sobreeixidor d'emergència fins
al tub de drenatge, i desguàs de buidat inferior amb canonada fins a pou de
bombament, col·locació de 20cm de grava, làmina impermeabilitzant i 10cm de
formigó de neteja a la solera de l'excavació,  i formació de solera armada amb
subministrament i col·locació d'armadures a base de malla electrosoldada
Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i escala
d'accés. Totalment acabat i en funcionament incloent proves d'estanqueïtat.

TRETZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

01.06.08 Ut Quadre elèctric control bombes i cablejat 18.845,15
Subministrament i instal.lació dins de caseta de bombes de quadre
elèctric per comandament i protecció de bomba de 1.1kw amb arranc
directe amb contactor, guardamotor i magnetotèrmic de protecció de
maniobra, control de nivell, comptahores, selector M-0-A, pilots de se-
nyalització, bornes de connexió de senyalització, cablejat i petit mate-
rial. Tot instal.lat fins caixa aïllant de poliéster. Inclou 360m de cable
RVk 0.6/1KV de 4x35mm2, inclòs tub protector D110 per subministra-
ment de corrent des de quadre elèctric fins brocal de pous, 50m de ca-
ble RVk 0.6/1kv de 4x16mm2, inclòs tub protector D90 per subministra-
ment de corrent des de quadre elèctric fins brocal de pou, 410m de ca-
ble de senyal de 3x1.5 i 2x1.5 apantallat des de quadre elèctric fins bro-
cal de pou per connexió de sondes i capçal de comptador, treballs
d'instal.lació quadre elèctric, cables, connexions i posta en funciona-
ment.

DIVUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb
QUINZE CÈNTIMS

01.06.09 Ut Depuradora aigües dels pous 7.385,00
Subministrament i instal.lació de depuradora compacta pel tractament
de les aigües dels pous 1 i 2 mitjançant cloració i filtrat. Inclou analitza-
dor/controlador Clormet per mesurar clor lliure mitjançant sonda proveï-
da de sensor autonetejable, filtre d'impureses i sensor de falta de fluxe
d'aigua, bomba dosificadora Prop 2 40 amb dipòsit de polpropilè de
120l per solució d'hipoclorit sòdic, motobomba de recirculació PT150T
1.1kw, amb prefiltre, quadre elèctric fins 3kw per protecció de moto-
bomba, progrmador setmanal, equip de filtració multicapa pool filter
M800 amb mineral 2007. Inclou tota l'obra civil i instal.lacions per dei-
xar-la completament instal.lada, connectada a l'entrada dels pous i a la
sortida cap el dipòsit, instal.lació hidràuclica i elèctrica així com projec-
tes i legalitzacions de les instal.lacions. Totalment instal.lat a l'interior
de la caseta de bombes i en funcionament.

SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS

01.06.10 Ut Quadre elèctric control bombes 15.810,20
Subministrament i instal.lació de quadre de control de les bombes dels
pous, incloent connexions, aparellatge, instal.lació, automatització de
maniobra sincronitzant engegada de bombes de pous o llac per omplir
el dipòsit, proteccions elèctriques, legalització i proves. Totalment ins-
tal.lat i en funcionament.

QUINZE MIL VUIT-CENTS DEU  EUROS amb VINT
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CÈNTIMS

01.06.11 Ut Dipòsit d'aigües pluvials de 220m³ 34.417,07
Construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 220m³, prefabricat de formigó de
10m de diàmetre i 3m d'alçada, amb coberta dimensionada per 200Kg/cm2.In-
clou subministrament, muntatge i segellat interior i exterior, la instal.lació de son-
des de nivell que accionin automàticament les bombes dels pous o del llac per
omplir el dipòsit, sobreeixidor d'emergència fins al tub de drenatge, i desguàs
de buidat inferior amb canonada fins a pou de bombament, col·locació de 20cm
de grava, làmina impermeabilitzant i 10cm de formigó de neteja a la solera de
l'excavació,  i formació de solera armada amb subminsitrament i col·locació d'ar-
madures a base de malla electrosoldada Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, inclo-
ent boca d'home per manteniment i escala d'accés. Totalment acabat i en fun-
cionament incloent proves d'estanqueïtat.

TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DISSET  EUROS
amb SET CÈNTIMS

01.06.12 Ut Escomesa i drets de companyia 1.845,00
Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica cor-
responent, amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Totalment ins-
tal·lat.

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS

01.06.13 Ut Projecte Departament Indústria 895,00
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de con-
dicionament de línies de subministrament elèctric al quadre de coman-
dament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

VUIT-CENTS NORANTA-CINC  EUROS

01.06.14 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica 2.356,00
Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la di-
recció facultativa.

DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS

SUBCAPITOL 01.07 CASETA DE CONTROL, DEPURACIÓ I BOMBAMENT
01.07.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.07.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.07.03 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.07.04 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.07.05 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I 7,74
Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó
HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte sense mermes.

SET  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.07.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S 1,19
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corru-
gada d'acer B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de ca-
tàleg sense mermes.

UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

01.07.07 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba 117,27
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó
HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte
sense mermes.

CENT DISSET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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01.07.08 M3 Aportació de graves 20,81
Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions
inclús,la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament. In-
clòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als
llocs necessaris.

VINT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.07.09 M3 Rebliment màquina grava cel obert 8,13
Estesa i piconat de graves a cel obert, a màquina i per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat . Mesura: sobre perfil teòric sense
esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com enco-
frats laterals als llocs necessaris.

VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.07.10 m2 Làmina separad.polietilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh. 1,17
Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no ad-
herida

UN  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

01.07.11 M2 Malla d'acer per armar 15x15cm, Ø8, B500S 9,64
Subministrament i col.locació de malla electrosoldada corrugada d'acer
B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2, 15x15 Ø6, totalment col·locada i lli-
gada. Inclosos material complementari i mitjans auxiliars necessa-
ris.Mesura: M2. teòric de catàleg sense mermes. (El preu ja té en
compte els Kg/m2)

NOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.07.12 M2 Solera de formigó 20 cms, formigó HA-25/B/20/IIa 22,16
Paviment de 20 cms. amb formigó de HM-20. Mesura: Superficie teori-
ca projecte. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com enco-
frats laterals als llocs necessaris.

VINT-I-DOS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.07.13 M2 Bloc foradat gris 20x20x40 2C 63,04
Paret de bloc foradat de 20x20x40 cms. de dues cares vistes de color
gris pres amb morter M-40/A. Inclòs part proporcional de remats de pa-
rets, dintells, ampits, i la resta de peces especials. Mesura: Per superfi-
cie teòrica projecte deduint forats > 2 M2.

SEIXANTA-TRES  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

01.07.14 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba 119,07
Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bom-
ba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

CENT DINOU  EUROS amb SET CÈNTIMS

01.07.15 kg Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

1,86

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.lo-
cat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.07.16 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IPN,HE,UPN,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

1,70

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pe-
ça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.07.17 m2 Coberta panell sandwich PC-1000, xapes galv. aill.40mm 24,38
Subministrament i col.locació de panell sandwich de coberta, tipus
PC-1000 de "Montajes Besos S.A. o equivalent, format per dues xapes
d'acer galvanitzat i prelacat color "teula" estnadard, calitat 25", amb nu-
cli aïllat d'espuma rígida de poliuretà de 35 Kg/m³ de densitat mitja i
40mm de gruix, inclòs part proporcional de mermes, de fixacions ocul-
tes, grapes, tapetes, transports i neteja, coberta terminada i estanca.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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01.07.18 m Remat  perimetral panell sandwich, xapa acer galvanitzat. 14,40
Subministrament i col.locació remat coronació perimetral de placa
sandwich de coberta, model "Montajes Besos, S.A. o equivalent, a ba-
se d'una xapa plegada d'acer galvanitzat i prelacat, color "teula" estan-
dard, calitat poliéster - silicona de 25" de 0.6mm de gruix, i des. máx.
625mm, amb juntes solapades, sellejades i rematxades, inclòs part pro-
porcional de mermes, solapes, fijacions, transports i neteja, remats to-
talment terminats i  estancs.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.07.19 Ml Canal desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb subjecció i peces especials 37,38
Subministrament i col·locació de canal de desguàs per a coberta contí-
nua de planxa d'alumini de 0,6mm de gruix, preformada, color sorrenc
o similar, acabat, amb, carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els
perfils i elements de fixació, peces especials, etc., col·locat.

TRENTA-SET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

01.07.20 Ml Baixant desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb subjecció i peces especials 31,08
Subministrament i col·locació de baixant de desguàs per a coberta con-
tínua de planxa d'alumini de 0,6mm de gruix, preformada, color sor-
renc o similar, acabat, carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els
perfils i elements de fixació i peces especials, colzes, etc., col·locat.

TRENTA-UN  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.07.21 m2 Porta entrada peatonal d'acer galvanitzat batent color sorrenc, col.locada 120,75
Subministrament i col.locació de porta peatonal d'accés d'acer pintat
antiòxid i acabat, color sorrenc. Inclòs tots els mecanismes, ventila-
cions, pany i clau, complements, elements de subjecció a suport, tre-
balls de pintat, totalment acabada i col.locada i en correcte funciona-
ment. Incloent part proporcional de mermes, tots els treballs i materials
necessaris.

CENT VINT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

01.07.22 M2 SiC enmotll.Primalit 20x20x8 164,97
Subministre i col.locació de peçes de vidre enmotllat prensat de
20x20x8 cm. col.locat amb morter M-40/B, armat amb acer corrugat
FyK 5100 Kg/cm2.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

01.07.23 M2 Paviment gres col.suau  20x30 antilliscant 46,74
Subministre i col.locació paviment amb gres de color suau de 20x30
cms antilliscant, model i color a escollir pel promotor. col.locat amb
morter M-40/A. Inclos en el preu part proporcional de racons, arestes,
cantonades i entregues.

QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.07.24 Ml SiC sócol gres color  7cm 4,29
Subministre i col.locació de sócol de gres de color de 7 cms, del ma-
teix tipus que el paviment, amb cantell arrodonit, inclou la formació d'a-
restes.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

01.07.25 PAJ SiC instal·lació elèctrica, enllumenat emergència, protecció contra incendis 1.140,00
Partida alçada a justificar. Subministre i execució de la totalitat del con-
junt de la instal·lació d'electricitat de la caseta de bombes, enllumenat i
sortida d'emergència i protecció contra incendis, totalment acabada, ca-
blejat amb corregut de protecció, quadre de proteció i control amb ar-
mari i clau de tancament, punts de llum normals (2 fluorescents es-
tancs 2X58W) i d'emergència, endolls, interruptors. Conjunt de mate-
rials i treballs varis per les connexions a xarxa de subministrament i es-
comesa, i comprovacions de la instal.lació elèctrica, nova instal·lació
de l'enllumenat d'emergència amb el seu cablejat i connexions, protec-
ció contra incendis amb un extintor de pols sec polivalent 21A-113B,
un de CO2 89B, i cartells de senyalització i de sortides d'evacuació. In-
clós tots els materials i treballs, proves, etc. per deixar-ho totalment
acabat i en correcte funcionament, d'acord amb els plànols d'instal·la-
cions i la reglamentació vigent.

MIL CENT QUARANTA  EUROS
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01.07.26 PA Sistema de Bombament dipòsit de retenció 19.497,80
Subministrament i instal·lació de sistema de bombament de les aigües de reg
emmagatzemades al dipòsit d'aigües pluvials, format per 2 bombes de 20 m³/h
cada una i 4'7kW de potència unitària, com a grup de pressió de reg, sondes de
nivell, reixa de desbast mòbil, vàlvules antiretorn i de tancament, cadenes d'ele-
vació de les bombes, tapes registrables, segell oleohidràulic per evitar males
olors, i quadre elèctric preparat pel funcionament alternatiu de les bombes, ins-
tal.lació i connexió elèctrica complerta, senyal lluminosa de funcionament i para-
da, senyal acústica i visual d'avaria, senyals de sortida i entrada per control a
distància de les bombes, nivells i alarmes. Tot inclòs, tota la valvuleria i caldere-
ria necessària per a totes les maniobres entre pous, dipòsits, llac, depuradora i
xarxes de reg i de desguàs tant pluvials com residuals.

DINOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET  EUROS
amb VUITANTA CÈNTIMS

01.07.27 Ut Projecte i legalitzacio instal.lacions caseta bombes 1.156,00
Projecte i legalització, de la totalitat de les instal·lacions de bombament
i els seus complements.

MIL CENT CINQUANTA-SIS  EUROS

SUBCAPITOL 01.08 PASSOS DE SERVEIS
01.08.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.08.02 Ml Canalització serveis 6ø200 PE 27,60
Formació de pas de serveis amb sis conductes de PE de 200mm corru-
gat autoportant amb Ø178 interior llis, inclòs el pas d'una corda de ny-
lon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polieti-
lè separadora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb
les dimensions exigides per les companyies de serveis i el subministra-
ment i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'ins-
cripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal
teòric.

VINT-I-SET  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.08.03 Ml Canalització serveis 4ø200 PE 20,36
Formació de pas de serveis amb quatre conductes de PE de 200mm
corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, inclòs el pas d'una corda
de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de
polietilè separadora de tubs corrugats de PE per canalització de ser-
veis amb les dimensions exigides per les companyies de serveis i el
subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfora-
da amb l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesu-
ra : Ml lineal teòric.

VINT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

01.08.04 Ml Canalització serveis 2ø200 PE 14,10
Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de 200mm cor-
rugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el pas d'una corda de
nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de po-
lietilè separadora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis
amb les dimensions exigides per les companyies de serveis i el submi-
nistrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb
l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml li-
neal teòric.

CATORZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.08.05 M3 Formigó H-20 protecció servei 69,45
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas
de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a dei-
xar els tubs totalment protegits.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.08.06 Ut Pericó per serveis 60x60x100 166,61
Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165l.

CENT SEIXANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS
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01.08.07 Ut Pericó per serveis 80x80x100 193,46
Pericó de 80x80x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero sobre llit de sorra,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165l.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

01.08.08 M3 Rebliment màquina terra a rases 4,24
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.08.09 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre 221,83
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm,
encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formi-
gó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb
morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·loca-
ció totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

01.08.10 Ut Reforç de tapa de pas de serveis existent 73,20
SETANTA-TRES  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.08.11 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.08.12 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

SUBCAPITOL 01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
01.09.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 2,82

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en
tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la
preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb
sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalitza-
ció, el posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compac-
tació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part
proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a
120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreua-
ments amb altres serveis.

DOS  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

01.09.02 Ml Tub corrugat PEØ110 mm 3,30
Subministrament tub corrugat de polietilè de 95mm interior i 110mm ex-
terior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de
l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i re-
cobert amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment
instal.lat.

TRES  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

01.09.03 Ut Pericó de registre d'enllumenat incloent marc i tapa 128,61
Formació de pericó de registre segons detall dels plànols per enllume-
nat públic de 45x45x90 de fábrica de maó, esquerdeixat i lliscat inte-
rior, amb solera de 15 cmts. de formigó i forat inferior, marc i tapa de
fosa de 40x40 (Enllumenat públic), totalment acabada.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.09.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2 2,35
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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01.09.05 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2 3,50
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.09.06 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x16mm2 5,52
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x16 mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

CINC  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.09.07 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2 1,27
Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb
coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.09.08 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2 1,34
Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part
proporcional de connexió punts de llum, famelles i arandeles cadmia-
des, totalment instal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure
nu per fil de coure rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la
xarxa equipotencial a una estació transformadora sigui inferior a 30 me-
tres.

UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

01.09.09 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de columnes 3,45
Subministre i col.locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció
per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la
xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, fa-
melles i arandeles glober.

TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.09.10 Ut Piques d'acer courejat 2mx16 20,46
Subministrament i col.locació de piques d'acer courejat de 2 metres i
16 mm2 de secció degudament clavades a la terra, en el fons del dau i
unides a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de
35 mm2 també subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i
arandeles glober.

VINT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.09.11 Ut Columna Donalson 4 m 346,78
Subministrament i col.locació de columna de fosa model Donalson o si-
milar de 4 m. d'altura amb base de fundició i fuste d'acer galvanitzat
acabat pintat al forn color oxirón negre, porta de registre conforme a la
normativa d'aplicació, tancament mitjançant clau triangular, fixació mit-
jançant 4 perns d'ancoratge M18x500mm. i plantilla de 220x220mm.,
totalment col·locada. Ha de complir la normativa vigent i cal presentar
la certificació de la resistència mecànica de la columna.

TRES-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.09.12 Ut Lluminària Decorativa Kio Led 19W 398,84
Instal.lació de lluminària decorativa Kio Led de 19W, amb equip electrò-
nic regulable per reducció de flux, protector de sobretensions i sistema
òptic IP-66. Totalment instal·lada

TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.09.13 Ut Quadres CLAVED 8,64
Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusi-
bles a instal.lar dins de la portella de la columna.

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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01.09.14 Ut Quadre de comandament 8.560,00
Quadre de maniobres complert format per armari de la casa ARELSA
o similar, metàl·lic d'acer inoxidable pintat de color crema, model
ARI20 o similar de doble porta, amb mòduls de doble aïllament, fusi-
bles escomesa companyia, comptador multifunció (electrònic), ICP, re-
llotge de doble tarifa astronòmic, programador segons criteris munici-
pals, proteccions de la maniobra, contactors de l'encesa, per encesa to-
tal i de mitja instal.lació, reducció de fluxe i proteccions diferencials re-
armables automàtics per cadascuna de les línies de sortida, protector
per sobretensions i magnetotèrmics , bombeta interior i endoll.  Inclou
pedestal d'acer inoxidable i espai lliure per ampliació del quadre per
quatre línies de sortida.

VUIT MIL CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS

01.09.15 Ut Escomesa i drets de companyia 1.845,00
Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica cor-
responent, amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Totalment ins-
tal·lat.

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS

01.09.16 Ut Projecte Departament Indústria 895,00
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de con-
dicionament de línies de subministrament elèctric al quadre de coman-
dament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

VUIT-CENTS NORANTA-CINC  EUROS

01.09.17 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica 2.356,00
Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la di-
recció facultativa.

DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS

SUBCAPITOL 01.10 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
01.10.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.10.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.10.03 Ml Canalització serveis 4ø160 PE formigonats 44,96
Formació de canalització de serveis amb quatre conductes de PE de
160mm de diàmetre corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, degu-
dament blindats de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el períme-
tre de 20 cm, inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el
subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigi-
des per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació a
rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

01.10.04 Ml Canalització serveis 2ø160 PE formigonats 32,06
Formació de canalització de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, degudament blin-
dats de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm,
incluit el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats de
PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les
companyies de serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cin-
ta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la companyia segons
les seves directrius. Mesura : sobre el metre lineal teòric.

TRENTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.10.05 M3 Rebliment màquina terra a rases 4,24
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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01.10.06 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.10.07 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.10.08 Ut Arqueta 1.0x0.6x1.0 pas cables 118,00
Subministrament i col.locació a rasa d'arqueta de formigó prefabricat
de 100x60x100cm per al pas del cablejat elèctric, sense tapa segons
normes de la companyia, incloent fonamentació, excavació, transport a
abocador, refinat de la solera, col.locació i rebliment compactat dels la-
terals, i un cop acabada l'estesa dels cables l'aportació i rebliment de
l'arqueta amb sorra, totalment instal.lada.

CENT DIVUIT  EUROS

01.10.09 Ml Protecció canalització amb plàstic rígid 1,95
Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid segons
models homologats per la companyia elèctrica col.locats a l'interior de
la rasa.

UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

01.10.10 Ml Línia 0,6/1 KV 1 circ. PRC 3x1x240+1x150 sota tub 19,35
Subministrament de línia IV de 1 circuit amb cable d'aïllament PRC i
coberta de PVC per a 0,6/1 kV, de 3x1x240+1x150 mm² Al. Inclou la
seva estesa sota tub segons normativa de companyiai la part propor-
cional d'entroncaments, terminals, connexions, i la realització de pro-
ves d'aïllament amb el seu certificat corresponent.

DINOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

01.10.11 Ml Línia 0,6/1 KV 1 circ. PRC 4x1x240 19,75
Subministrament de línia IV de 1 circuit amb cable d'aïllament PRC i
coberta de PVC per a 0,6/1 kV, de 4x240mm² Al. Inclou la seva estesa
sota tub segons normativa de companyia i la part proporcional d'entron-
caments, terminals, connexions, i la realització de proves d'aïllament
amb el seu certificat corresponent.

DINOU  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

01.10.12 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2 2,35
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

01.10.13 Ml Conductor RV-K 1000 de 1x6 mm2 1,03
Subministre i col.locació de cable de coure de 1x6  mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.10.14 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x35 mm2 10,44
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x35 mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

DEU  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.10.15 Ml Cable de coure  1x35 mm2 4,68
Subministre i col.locació de cable de coure 1x35 mm2 aïllat amb cober-
ta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE VV
0,6/1 KV.

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

01.10.16 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2 1,27
Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb
coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.10.17 Ut Caixa distribució (DSP) 207,26
Subministrament d'armari de distribució per a entrada-doble sortida i
derivació a clients, de CAHORS tipus 555014 o equivalent segons indi-
cacions de la companyia. Inclou muntatge encastat en paret o en nín-
xol.

DOS-CENTS SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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01.10.18 Ut Pagament conveni, projecte i direcció obra Baixa Tensió 2.502,90
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import lí-
quid a abonar a la companyia elèctrica subministradora per tal de sig-
nar el conveni de col·laboració amb l'ajuntament o propietat, i per la re-
alització i direcció del projecte elèctric intern de la companyia.

DOS MIL CINC-CENTS DOS  EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS

01.10.19 PA Demolició ET existent entrada Falgar 850,00
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de
demolició de la ET existent a l'entrada principal al parc del Falgar, in-
clòs transport i cànon d'abocador.

VUIT-CENTS CINQUANTA  EUROS

01.10.20 PA Reparació ET proper al llac del Falgar. 5.000,00
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de
reparació de la ET existent propera al llac del Falgar, consistents en la
reposició de tots les fusteries metàl·liques (ferratges), tant portes com
finestres, i neteja general. Totalment acabat, inclòs treballs, materials,
equips auxiliars i assessorament i permissos.

CINC MIL  EUROS

01.10.21 PA Permisos oficials i legalitzacions Baixa Tensió 5.986,24
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament dels permisos
oficials i legalització de les xarxes de baixa tensió.

CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.10.22 PA Obra civil Estabanell 3.510,04
Partida alçada a justificar per l'execució de l'obra civil projectada de Al-
ta, Mitja o Baixa Tensió segons assessorament realitzat a la compa-
nyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afec-
tats. Tasques formades per apertura de rases, cates per localització de
serveis, apertura de rases amb excavació a mà en terres, tapat i com-
pactat amb canvi de terres en rases, registres i arquetes amb segellat
tubs incloent la formació d'arqueta cega sobre tubulars,  registres i ar-
quetes amb segellat incloent obrir i tapar arqueta cega existent sense
reposició, protecció cable 3 circuits amb llit de sorra + placa + cinta, in-
cloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitza total-
ment la partida.

TRES MIL CINC-CENTS DEU  EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS

01.10.23 PA Conjunt instal·lació Estació Transformadora, MitjaBaixa Tensió 29.687,66
Partida alçada a justificar per la instal·lació d'una nova Estació Trans-
formadora segons assessorament realitzat a la companyia subministra-
dora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques forma-
des per un edifici prefabricat per ET amb excavació i instal·lació de su-
perficie per 1 transformador, xarxa de terres per un transformador amb
8 piquetes, xarxa de terres per estació transformadora amb una pique-
ta adicional, instal·lació de cel·les MT compacte 3L+P de cel·les SF6
Ormazabal amb terminals, instal·lació ET superficial trafo 20 KV amb
ponts MT i fussibles de 250 KVA oli, instal·lació i aportació de cables
BT ponts transformador per trafos de 160-250 KVA 400 V (4 M de
3x(1x240), aportació i instal·lació d'armaris i interruptors BT en ET amb
armari CBTO UNESA de 5 sortides 400A, posada a terra del neutre en
ET a 15m del ET amb una piqueta, muntatge dels complements de la
ET elements de senyalització, col·locació núm. de placa ET i placa pe-
rill exterior, muntatge dels complements ET elements de maniobra
cel·les SF6, muntatge complements ET aportació i muntatge disparo
rupto. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitza
totalment la partida.

VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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01.10.24 PA Estesa i connexions línies MT 6.026,03
Partida alçada a justificar per la estesa i connexions de línies de mitja
tensió segons assessorament realitzat a la companyia subministrado-
ra, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques forma-
des pel transport i estesa de cable en rasa oberta 1 circuit de 3(1x240)
al sec 12/20 o similar KV, assaigs de cables de totes les tensions, em-
palmamanet línia cable aÍllament en sec-sec 12/20 KV fins 240 Al, loca-
lització i reparació línia Alta Tensió i comprobació de cables AT (3 fa-
ses). Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitza
totalment la partida.

SIS MIL VINT-I-SIS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.10.25 PA Oficina Tecnica 7.080,40
Partida alçada a justificar per la legalització de la instal·lació de xarxes
de 5 o 20 KV, descàrregcs i posades en servei d'instal·lacions i equips
de maniobres en festius o nocturn, permisos oficials  i de l'Ajuntament,
projectes xarxa subterrània MT/AT fins a 300 M amb afectació ET, di-
recció obra ET/MT/AT per obres per un període d'execució fins a 1
mes. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitzar
totalment la partida

SET MIL VUITANTA  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.10.26 PA Pintat de parets ET existents 986,00
Pintat de parets d'estacions transformadores elèctriques existents inclo-
ent totes les façanes, sostre i fusteries de color a escollir per la DF
amb dues capes i capa antigraffiti. Totalment acabat.

NOU-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS

01.10.27 PA Nou subministrament, drets embrancament, accés BT, verif. comptador 1.715,39
Partida alçada a justificar d'import màxim, per la realització del nou sub-
ministrament de Baixa Tensió segons assessorament realitzat per la
companyia subministradora inclòs a l'annex corresponent. Inclou els
drets d'embrancament, drets d'accés a la xarxa de BT, verificació ofi-
cial del comptador trifàsic. L'informe tècnic ha estat realitzat per Esta-
banell amb una previsió de potència de 86,603 KW (factor de potència
1) en trifàsic, tensió de servei 3x230/400, protecció direcrencial amb
transformador toroidal i sensibilitat 30 o 300, IGA segons reglamenta-
ció aplicable per la potència màxima de la instal·lació, protecció sobre-
tensions, ICP 160 regulat a 125A, CPM amb modulació TMF10, comp-
tador 100/5 multifunció, secció 240x4+1x240mm²Al, fussible DIN 1 de
160, escomesa tipus embrancament subterrani amb tensió 3x230/400
V i conductor 4x(1x240)+(1x240)00² Al. Totalment instal·lat i en correc-
te funcionament. 

MIL SET-CENTS QUINZE  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
01.11.01 Ut Desmuntatge pal de fusta de telefonia 76,37

Desmuntatge pal de fusta de telefonia, arrencant-lo per mitjans ma-
nuals o mecànics. Inclou la càrrega en camió i transport a abocador.

SETANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

01.11.02 Ml Desmuntatge línia aèria de telefonia 3,03
Desmuntatge de xarxa convencional de telefonia aèria, incloent tot ti-
pus de línies aèries i suports, el transport dels materials a abocador au-
toritzat amb el pagament del corresponent cànon, amb la desconecció
a la xarxa no afectada i restablint el funcionament correcte d'aquesta, i
els avisos necessàris pel correcte desmuntge de la instal.lació.

TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.11.03 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm 8,37
Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80, en tot ti-
pus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la pre-
paració de la solera, cinta de senyalització, el posterior reomplert per
capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador
de les terres sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la ra-
sa. També inclou la part proporcional dl'entibació necessària, l'excava-
ció de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en
mina en encreuaments amb altres serveis.

VUIT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

01.11.04 Ml SIC de Conducte PVC 4x110 mm Telèfon 23,65
Subministre i instal.lació dins la rasa, de 4 conductes de PVC de 110
mm amb els corresponents separadors. Inclòs el formigonat HM-20 de
tot el dau i posterior reomplenat de la rasa amb compactació del 95%
P.M., el pas d'una corda de nylon i el mandrilat a cada conducte.
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VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.11.05 Ml SiC de Conducte PVC 6x110 mm Telèfon 31,35
Subministre i instal.laciódins la rasa, de 6 conductes de PVC de 110
mm amb els corresponents separadors. Inclòs el formigonat HM-20 de
tot el dau i posterior reomplenat de la rasa amb compactació del 95%
P.M., el pas d'una corda de nylon i el mandrilat a cada conducte.

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

01.11.06 M3 Formigó H-20 protecció servei 69,45
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas
de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a dei-
xar els tubs totalment protegits.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.11.07 Ut Arqueta tipus HF(Telefònica) 480,62
Construcció d'arqueta tipus HF(Model homologat Telefònica) segons el
detall dels plànols del projecte, inclosos els materials, la mà d'obra, la
tapa de registre, les armadures i els acessoris, per deixar-la totalment
acabada.

QUATRE-CENTS VUITANTA  EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.11.08 Ut Tapa d'Arqueta tipus HF(Telefònica) 32,02
Col·locació de tapa sobre arqueta existent tipus HF(Model homologat
Telefònica) segons el detall dels plànols del projecte, inclosos els mate-
rials, la mà d'obra, les armadures i els acessoris, per deixar-la total-
ment acabada.

TRENTA-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.12 ZONA D'ACCÉS
APARTAT 01.12.01 MÒDULS NATURA, AGRO-BOTIGA I SERVEIS
SUBAPARTAT 01.12.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES ZONA MÒDULS DE NATURA
01.12.01.01.01 M3 Enderroc fonament form.armat 53,73

Enderroc de fonaments i murs de formigó armat amb compressor i càr-
rega a màquina de runa sobre camió, perfil teòric sense esponjament.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

01.12.01.01.02 M3 Enderroc mur formigó armat 145,87
Enderroc de mur de gruix variable de formigó armat amb compressor i
càrrega a mà de runa sobre camió.Mesura: Sobre volum teòric existent.

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

01.12.01.01.03 M3 Demolició paret totxo massís, perforat o calat gruix variable 53,65
Demolició de paret de maó massís, perforat o calat de gruix variable,
amb martell trencador, i càrrega manual de runa sobre camió.Mesura:
Sobre volum teoric existent.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

01.12.01.01.04 M2 Enderroc forjat sanitari ventilat de mòduls de polipropilè existent 11,24
Enderroc de sostre sanitari ventilat existent, tipus sistema d'encofrat
perdut de polipropilè, amb compressor, càrrega a mà de runa sobre ca-
mió.Mesura: Sobre superficie teòrica existent.

ONZE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.12.01.01.05 M3 Matxuqueig de runes amb màquina automotriu 7,96
Tractament de valorització mitjançant el matxuqueig de runes apilades
a obra amb planta automotriu sobre cadenes, incloent transport de mà-
quinària a obra, aportació de les runes a la trituradora, retirada del ma-
terial granular fins nou acopi, classificació del material per granulome-
tries i acopi a obra a l'espera de ser reciclat en subbases de pavi-
ments. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

SET  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.12.01.01.06 M3 Transport runes a l'abocador 7,23
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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01.12.01.01.07 M3 Cànon d'abocador per runa neta 3,50
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.12.01.01.08 M3 Transport interior de terres i runes 0,98
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega
amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.12.01.01.09 M3 Rebliment màquina terra cel obert 1,47
Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

SUBAPARTAT 01.12.01.02 MÒDULS DE NATURA, AGROBOTIGA I SERVEIS
01.12.01.02.01 M2 Sostre sanitari 26+5cm formigó armat moduls polipropilè 32,01

Sostre sanitari de formigó armat de 26+5cm de cantell, sobre siste-
ma"MODI" de "EDING PAS" o similar, d'encofrat perdut amb mòduls
de polipropilè reticulat, amb formigonat de xapa de compressió
HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, acer malla electrosoldada B500S
15x30cm Ø5 quantia 3kg/m² sobre separadors homologats en capa de
compressió de 5cm d'espessor.

TRENTA-DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS

01.12.01.02.02 M3 Paviment de formigó acabat ratllat, color ocre 75,28
Subministrament i col.locació de paviment de formigó amb pigment per
donar tonalitat color ocre, HM-20/B/20/IIa, inclòs l'encofrat, l'aboca-
ment, l'estesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. També
inclou la formació de juntes de dilatació transversals de 1/3 de profundi-
tat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

SETANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

01.12.01.02.03 PA SiC Mòdul natura-agrobotiga, prefabricat acabat fusta 35.000,00
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execu-
ció de mòdul prefabricat per agrobotiga i aula de natura, format per mò-
duls prefabricats, de distribució i model aprovat prèviament per l'ajunta-
ment i la Direcció Facultativa, consistents en peces prefabricades se-
gons fabricant, amb totes les instal·lacions, fusteries i acabats de ter-
res, parets i sostres, totalment acabat i en correcte funcionament. In-
clòs totes les connexions i escomeses dels serveis.

TRENTA-CINC MIL  EUROS

01.12.01.02.04 PA SiC Mòdul serveis higiènics, prefabricat acabat fusta 15.750,00
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execu-
ció de mòdul prefabricat per serveis higiènics, format per mòduls prefa-
bricat, de distribució i model aprovat prèviament per l'ajuntament i la Di-
recció Facultativa, consistents en peces prefabricades segons fabri-
cant, amb totes les instal·lacions, fusteries i acabats de terres, parets i
sostres, totalment acabat i en correcte funcionament. Inclòs totes les
connexions i escomeses dels serveis.

QUINZE MIL SET-CENTS CINQUANTA  EUROS

01.12.01.02.05 PA SiC Mòdul servei complementari, prefabricat acabat fusta 7.875,00
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execu-
ció de mòdul prefabricat per servei complementari, format per mòduls
prefabricat, de distribució i model aprovat prèviament per l'ajuntament i
la Direcció Facultativa, consistents en peces prefabricades segons fa-
bricant, amb totes les instal·lacions, fusteries i acabats de terres, pa-
rets i sostres, totalment acabat i en correcte funcionament. Inclòs totes
les connexions i escomeses dels serveis.

SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC  EUROS
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SUBAPARTAT 01.12.01.03 ESCOMESES D'INSTAL·LACIONS DELS MÒDULS
01.12.01.03.01 M3 Excavació manual o a màquina rasa terreny tot tipus 37,88

Excavació de rases en terrenys tot tipus a mà . Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

TRENTA-SET  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

01.12.01.03.02 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.12.01.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.12.01.03.04 Ml Col.locació claveguera PVC ø250mm 39,26
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 250, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament
blindat de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20
cm del tub, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i
proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjan-
çant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com
la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i total-
ment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

TRENTA-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

01.12.01.03.05 Ml Col.locació claveguera PVC ø200mm 31,15
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament
blindat de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20
cm del tub, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i
proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjan-
çant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com
la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i total-
ment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

TRENTA-UN  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.12.01.03.06 Ml Col.locació claveguera PVC ø160mm 20,22
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament
blindat de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20
cm del tub, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i
proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjan-
çant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com
la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i total-
ment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

VINT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

01.12.01.03.07 Ml Col.locació claveguera PVC ø125mm 6,60
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 125, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament
blindat de formigó H-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm
del tub, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i pro-
ves. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lec-
tor amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant pe-
ces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la con-
nexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment
blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.12.01.03.08 Ml Col.locació claveguera PVC ø110mm 6,60
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 110, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament
blindat de formigó H-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm
del tub, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i pro-
ves. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lec-
tor amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant pe-
ces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la con-
nexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment
blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.
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SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.12.01.03.09 Ml Col.locació claveguera PVC ø50mm 6,13
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 50, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament
blindat de formigó H-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm
del tub, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i pro-
ves. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lec-
tor amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant pe-
ces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la con-
nexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment
blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.12.01.03.10 Ut Arqueta registrable 60x60 198,46
Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero
de 29x14x10 cms. pres amb morter M-40/B, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l. Tapa de formigó de 50x50 cms.

CENT NORANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

01.12.01.03.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 650x650x45 89,19
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
750x750x45 mm, tipus TH70 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes, col.locat
amb morter mixt 1:0.5:4.

VUITANTA-NOU  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

01.12.01.03.12 PA Connexió amb xarxa existent, sanejament edifici recepció 348,31
Connexió de la canonada amb la xarxa existent, del conjunt del saneja-
ment de l'edifici de recepció. S'inclouen totes les peces i les proves ne-
cessàries anteriors a la posada en funcionament.

TRES-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

01.12.01.03.13 PAJ Escomesa Instal.lació d'electricitat, partida alçada a justificar 820,00
Escomesa Instal.lació d'electricitat per corrent i enllumenat en compli-
ment del REBT, segons plànols de projecte, format per armari per allot-
jar comptador companyia, quadre de distribució dins armari amb clau,
subquadre, aparellatge (magnetotèrmics, diferencials, protector sobre-
tensions, ICP, IGA i embornaments), cablejat, conductes, mecanisme,
presa de terra mitjançant cable de Cu nu de 35 mm2 i piques d'acer re-
cobert de Cu de 16mm-2m, etc. Amb tots els components i treballs ne-
cessaris pel seu correcte funcionament, 

VUIT-CENTS VINT  EUROS

01.12.01.03.14 PAJ Escomesa Instal.lació de telefonia, partida alçada a justificar 280,00
Escomesa Instal.lació de telefonia amb tots els components i treballs
necessaris pel seu correcte funcionament, format per una connexió als
mòduls de natura, agrobotiga i serveis, inclòs caixes i accessoris, tubs,
cablejat, conductes, mecanisme d'actuació, preses d'usuari, conne-
xions a xarxa, etc. als llocs indicats pel promotor. Totalment acabat i
en correcte funcionament.

DOS-CENTS VUITANTA  EUROS

01.12.01.03.15 Ut Extintor eficàcia 89B CO2 70,12
Subministrament i instal.lació d'extintor manual de 5kg 89B CO2. Inclo-
sos tots els materials i treballs necessaris per deixar-ho totalment ins-
tal.lat i en correcte funcionament.

SETANTA  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

01.12.01.03.16 Ut Extintor eficàcia 21A-113B POLS ABC 70,12
Subministrament i instal.lació d'extintor manual de 6kg de pols seca po-
livalent 21A-113B. Inclosos tots els materials i treballs necessaris per
deixar-ho totalment instal.lat i en correcte funcionament.

SETANTA  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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01.12.01.03.17 PAJ Plaques senyalització,p/indicació mesures salv.+vies
evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.

160,00

Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació d'aparells
de protecció contra incendis, sortides d'emergència, vies d'evacuació,
etc., de mides homologades, amb pintura fotoluminiscent segons nor-
mes UNE i DIN, fixada mecànicament.

CENT SEIXANTA  EUROS

APARTAT 01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS
01.12.02.01 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200 67,83

Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica
en fonaments. Mesura: volum teòric de projecte sense mermes.

SEIXANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

01.12.02.02 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada 48,42
Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, for-
mada per pedres entre 1500 i 2500 kg col.locades a màquina en fona-
ment per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

01.12.02.03 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten, col·locat 3.200,00
Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten
de forma curvada amb el nom de la indicació d'entrada al parc del Fal-
gar, de dimensions i característiques segons plànols. S'inclou tot el ma-
terial i la ma d'obra necessària per deixar-lo completament acabat i ins-
tal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació necessària. 

TRES MIL DOS-CENTS  EUROS

01.12.02.04 Ut Pilona antiparking formigó GLS 39x32x32cm 155,00
Subministrament i instal.lació de pilona antiparking prefabricada de for-
migó, de Prefabricados GLS model PI40 o equivalent, de mides
39(h)x32x32cm, cantells escairats, anclat al fonament base de formigó
armat. Inclós excavació i execució de fonament, transport i cànon, vin-
clament a fonament, així com tots els materials i treballs necesaris per
deixar-ho totalment acabat.

CENT CINQUANTA-CINC  EUROS

01.12.02.05 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.12.02.06 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195 361,20
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada,
de Disseny Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Di-
mensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'am-
plada total 51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment
col.locat.

TRES-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.12.02.07 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.12.02.08 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús. 142,93
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de
Disseny Barraca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm
i 6cm. Dimensions totals de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb
una capacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

01.12.02.09 Ut SiC fitó metàl.lic Hospitalet extraible, h=1m, Ø95mm 150,85
Subministrament i col.locació de fitó extraible d'acer antivandàlic model
Hospitalet de Fundició Benito, alçada 1.00m i diàmetre 95mm, o equi-
valent, incloent fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.
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CENT CINQUANTA  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

01.12.02.10 Ut Fitó de fusta rural model Boí 75,28
Subministrament i col·locació de fitó de fusta rural model Boí de Dis-
seny Barraca, consistent en un pal extrem de 140mm. de diàmetre i
1,5m. d'alçada, amb 3 regates a la part superior. S'inclou la formació
del dau de formigó per a ancoratge del pal vertical, totalment acabat.

SETANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

01.12.02.11 Ut Contenidor escombreries plàstic/resina, v<1000l,selec. 550,00
Subministrament i col.locació de contenidor d'escombraries de recolli-
da sel.lectiva (vidre - paper - envasos  - orgànic) o brossa general, mo-
del Fundició Dúsctil Benito o equivalent, instal.lació de superfície, fins
1000 l., de plàstic o resines. Inclosos tots els accessoris i treballs per la
correcta instal.lació i funcionament.

CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS

01.12.02.12 Ut Oculta contenidor reciclatge fusta, forma U- 2x2x10m, h=1.6m 2.640,00
Subministre i instal.lació de ocultació de contenidors de reciclatge for-
mant un frontal de 10m i dos laterals de 2m cada un i una alçada de
1.6m. Estructura formada per puntals de 90x90mm recoberts per per-
fils de 95x21mm separats verticalment 1-2cm. Cargoleria d'acer inoxi-
dable. Perfils i puntals de pi tractat a l'autoclau amb sals de coure sen-
se crom, "wolmanit CX 8" o similar, cobertura classe risc IV segons nor-
ma EN 335. Inclós fonamentació i anclatge al terra / base. Inclòs tots
els treballs, accessoris i materials per deixar-ho totalment acabat i en
correcte funcionament.

DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA  EUROS

01.12.02.13 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny Barraca o similar 1.206,81
Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta
tractada per exterior Barbacana de Disseny Barraca o similar per infor-
mació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fus-
ta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.

MIL DOS-CENTS SIS  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.12.02.14 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.12.02.15 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple 418,29
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar.
S'inclou una reixa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la conne-
xió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada
i instal·lada.

QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS
01.13.01 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45

S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.13.02 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.13.03 Ut Paperera de reciclatge, de fusta tractada model Gurri, Disseny Barraca 715,40
Subministrament i col.locació de paperera pel reciclatge, model Gurri
de Disseny Barraca o similar, de fusta tractada individual amb tapa i
tres dipòsits, amb una capacitat de 110 litres cada un. Dimensions de
1,365m de llarg, 43,5cm d'ample i 91,5cm d'alçada. Realitzat en fusta
de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

SET-CENTS QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.13.04 Ut SiC Taula fusta pic-nic amb bancs, Mod. Puigmal, Disseny Barraca 606,14
Subministrament i col.locacio de taula de picnic de fusta tractada, de pi
de flandes protecció autoclau nivell IV, model Puigmal de Barraca o si-
milar. Dimensions totals de 1,94m de longitud i 0,80m de taula, i alça-
des 76cm de taula i 44cm de bancs, amb taula i bancs a dos costats.
Totalment col.locat incloent fonamentacio, ancoratges.

SIS-CENTS SIS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

01.13.05 Ut Contenidor escombreries plàstic/resina, v<1000l,selec. 550,00
Subministrament i col.locació de contenidor d'escombraries de recolli-
da sel.lectiva (vidre - paper - envasos  - orgànic) o brossa general, mo-
del Fundició Dúsctil Benito o equivalent, instal.lació de superfície, fins
1000 l., de plàstic o resines. Inclosos tots els accessoris i treballs per la
correcta instal.lació i funcionament.

CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS

01.13.06 Ut Oculta contenidor reciclatge fusta, forma U- 2x2x10m, h=1.6m 2.640,00
Subministre i instal.lació de ocultació de contenidors de reciclatge for-
mant un frontal de 10m i dos laterals de 2m cada un i una alçada de
1.6m. Estructura formada per puntals de 90x90mm recoberts per per-
fils de 95x21mm separats verticalment 1-2cm. Cargoleria d'acer inoxi-
dable. Perfils i puntals de pi tractat a l'autoclau amb sals de coure sen-
se crom, "wolmanit CX 8" o similar, cobertura classe risc IV segons nor-
ma EN 335. Inclós fonamentació i anclatge al terra / base. Inclòs tots
els treballs, accessoris i materials per deixar-ho totalment acabat i en
correcte funcionament.

DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA  EUROS

01.13.07 Ut Pergola de fusta tractada 3,50x5m h=3,05, Leroy Sirena, encadellat fusta 2.350,20
Subministrament i col.locació de pèrgola de fusta tractada de 3,50x5m,
alçada aprox. 3,05m, model tipus porxada o similar, formada per pun-
tals de 120x120mm, bigues de 80x120mm, sostre de fusta, impermea-
bilització amb tela asfàltica o equivalent, i tractament de fusta per l'exte-
rior autoclau. Tota la cargoleria d'acer inoxidable, fabricada en fusta de
d'abet, tractat amb autoclau. Perfils i emmatxat d'abet. Inclós fonament
de formigó armat amb anclatges i accesoris, inclós tots els treballs i
materials necessaris per deixar-ho totalment acabat i en correctes con-
dicions d'ús. Mesura en planta, segons projecte i determinacions i estu-
di de disseny acceptat per la direcció facultativa.

DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT
CÈNTIMS

01.13.08 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny Barraca o similar 1.206,81
Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta
tractada per exterior Barbacana de Disseny Barraca o similar per infor-
mació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fus-
ta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.
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MIL DOS-CENTS SIS  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.13.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.13.10 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust 150,56
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la ti-
pologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamen-
tació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

CENT CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

01.13.11 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple 418,29
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar.
S'inclou una reixa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la conne-
xió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada
i instal·lada.

QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.14 CIRCUIT ESPORTIU
01.14.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 4,65

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excava-
ció en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.14.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.14.03 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.14.04 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.14.05 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm, pt.2%,reglejat, vibrat, fratasat,
rugos,juntes

92,31

Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix pro-
mig 20cm, petita inclinació transversal al 2%, malla el.lectrosoldada d'e-
lements corrugats 20x20cm Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs
l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat ro-
tatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També inclou la formació
de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del
gruix de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

NORANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.14.06 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.14.07 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195 361,20
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada,
de Disseny Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Di-
mensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'am-
plada total 51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment
col.locat.

TRES-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS
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01.14.08 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.14.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.14.10 Ut Circuit saludable CDE200A de Benito (abdominals, lumbars, flexions) 2.060,00
Unitat complexa per exercici d'abdominals, lumbars i flexions. Estructu-
ra realitzada amb pals de fusta llaminada de pi escandinau, tractada
amb autoclau clase IV. Tapes per evitar la humitat de polipropilè gris a
la part superior dels pals. 5 Barres de subjecció de tub d'acer inoxida-
ble Ø38mm. Inclou cartell gravat amb pictograma.

DOS MIL SEIXANTA  EUROS

01.14.11 Ut Circuit saludable CDE06 de Benito (paral.leles) 435,00
Unitat d'element per exercicis sobre paralel·les. Estructura realitzada
amb 4 pals de fusta llaminada de pi escandinau, tractada amb autoclau
classe IV. Tapes per evitar l'humitat de polilpropilè gris a la part supe-
rior dels pals. 2 barres de subjecció de tub d'acer inoxidable Ø38mm.
Inclou cartell grabat amb pictograma.

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

01.14.12 Ut Circuit saludable CDE03 de Benito (espatlleres) 890,00
Unitat d'element per exercici d'esquena. Estructura realitzada amb 3
pals de fusta llaminada de pi escandinau tractada amb autoclau classe
IV. Tapes per evitar l'humitat de polipropilè gris a la part superior dels
pals. 14 barres de subjecció de tub d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou
cartell grabat amb pictograma.

VUIT-CENTS NORANTA  EUROS

01.14.13 Ut Circuit saludable CDE07 de Benito (Puls) 435,00
Unitat d'element per exercici de pols. Estructura realitzada amb 3 pals
de fusta llaminada de pi escandinau tractada amb autoclau classe IV.
Tapes per evitar l'humitat de polipropilè gris a la part superior dels 2
pals. 2 barres de subjecció de tub d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou car-
tell grabat amb pictograma.

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

01.14.14 Ut SiC Valles CDE12 (2ut) 392,61
Subministrament i col.locació de conjunt de 2 valles de fusta tractada
per exterior per fer salts continus, inlcoent muntatge i fonamentació, to-
talment acabat. Segons plànols de detall.

TRES-CENTS NORANTA-DOS  EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.14.15 Ut SiC Escalada CDE50 547,11
Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior
per fer exercici d'escalada, format per dos travessers horitzontals ele-
vats a una alçada de 2.70cm, i barres perpendiculars,  inlcoent muntat-
ge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

CINC-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb ONZE
CÈNTIMS

01.14.16 Ut SiC flexions de braços CDE04 456,81
Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior
per fer exercici de flexions de braços, format per tres travessers horit-
zontals model Fundició Dúctil Benito CDE04 o equivalent, inlcoent mun-
tatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS
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01.14.17 Ut SiC Equilibri en desnivell CDE19 491,81
Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior
per fer exercici d'equilibris en desnivell, format per dos travessers horit-
zontals, inlcoent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons
plànols de detall.

QUATRE-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.14.18 Ut SiC 2 pilones de salt MU005 (potro) 423,51
Subministrament i col.locació de dos elements (pilones - potro) de fus-
ta tractada per exterior per fer exercici de salt format per dues pilones
verticals, inlcoent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons
plànols de detall.

QUATRE-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.14.19 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple 418,29
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar.
S'inclou una reixa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la conne-
xió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada
i instal·lada.

QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

01.14.20 Ut SiC circuit saludable SA003 de Benito (pectorals) 576,81
Subministre i col.locació d'aparell d'exercicis pectorals model SA003
de Benito o equivalent, per fer exercicis de pectorals, amb estructura
reforçada metàl.lica de mides 2,1x0,75x1,69m. Inclós tractament  per
exterior i acabat pintat, anclatge a la base i indicacions corresponents,
totalment instal.lat i en correcte funcionament.

CINC-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.14.21 Ut SiC circuit saludable SA006 de Benito (exercici de rem) 961,81
Subministre i col.locació d'aparell d'exercicis de rem model SA006 de
Benito o equivalent, per fer exercicis de rem, amb estructura reforçada
metàl.lica de mides 1,06x0,6x1,16m. Inclós tractament  per exterior i
acabat pintat, anclatge a la base i indicacions corresponents, totalment
instal.lat i en correcte funcionament.

NOU-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.14.22 Ut SiC circuit saludable SA008 de Benito (escaladora) 871,81
Subministre i col.locació d'aparell escaladora model SA008 de Benito o
equivalent, amb estructura reforçada metàl.lica de mides
1,27x0,53x1,48m. Inclós tractament per exterior i acabat pintat, anclat-
ge a la base i indicacions corresponents, totalment instal.lat i en correc-
te funcionament.

VUIT-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.14.23 Ut SiC circuit saludable SA011 de Benito (esquí) 931,81
Subministre i col.locació d'aparell d'esquí model SA011 de Benito o
equivalent, amb estructura reforçada metàl.lica de mides
1,13x0,76x1,56m. Inclós tractament per exterior i acabat pintat, anclat-
ge a la base i indicacions corresponents, totalment instal.lat i en correc-
te funcionament.

NOU-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.14.24 M2 Paviment de seguretat amb rajoles cautxú 43,10
Subministrament i col·locació de paviment de seguretat en zona de
jocs infantils, consistent en rajoles de cautxú de mides 500x500x43
mm. de color a escollir per la D.F., fixades sobre paviment de formigó
o asfalt amb adhesiu especial, totalment col·locat i acabat. Inclou part
proporcional de peces d'encintat o de transició a un altre tipus de pavi-
ment.
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QUARANTA-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.14.25 Ut Taula de Ping pong antivandàlica 1.575,00
Subministrament i col·locació de taula de ping pong antivandàlica, per
instal·lació fixa per exteriors. 2740x1525x760mm

MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC  EUROS

01.14.26 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm 70,53
Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de fins a 4 m
d'alçada, per fixació de senyal vertical de trànsit de secció rectangular
de 80x40mm amb 2mm de gruix, inlcoent les abraçaderes i elements
necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcio-
nal d'excavació, fonamentació i transport a abocador dels materials so-
brants.

SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.14.27 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús. 142,93
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de
Disseny Barraca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm
i 6cm. Dimensions totals de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb
una capacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.15 CIRCUIT DE REHABILITACIÓ
01.15.01 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195 361,20

Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada,
de Disseny Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Di-
mensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'am-
plada total 51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment
col.locat.

TRES-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.15.02 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.15.03 Ut Circuit saludable GA06 de Benito (escala i rampa rehabilitació) 1.675,00
Taules contraxapat de 22mm. Pals de fusta llaminats de pi escandinau
tractats amb autoclau IV. Barnisat d'alta resistència. Cartell amb dibuix
explicatiu tallat en fusta. Claus M10, inoxidables en zones de desgast.
Ferratges d'acer inoxidable. Esquadres reforçades amb alumini. Protec-
tors de claus i pals realitzats en poliamida. Terra antilliscant. Inclou car-
tell grabat amb pictograma.

MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC  EUROS

01.15.04 Ut SiC Circuit saludable GA12 de Benito (pedals col·locats davant de banc) 873,47
Subministrament i col.locació de Circuit saludable GA12 de Fundició
Dúctil Benito GA12 o equivalent, format conjunt de dos pedals me-
tàl.lics, incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat. (El
banc es considera en partida a part).

VUIT-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

01.15.05 Ut SiC circuit saludable GA03 de Benito (ases rotatives) 1.051,81
Unitat d'element per exercici de rotació de mans, model GA03 de Fun-
dició Dúctil Benito o equivalent. Estructura realitzada amb pals de fus-
ta, barres de subjecció de tub d'acer inoxidable, i  discos per efectuar
gir de mans, estructura anclada a terra amb la corresponent cimenta-
ció. Inclou cartell grabat amb pictograma.

MIL CINQUANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.15.06 Ut SiC circuit saludable GA07 de Benito (plat giratori) 1.103,31
Unitat d'element per exercici de caderes, model GA07 de Fundició Dúc-
til Benito o equivalent. Estructura realitzada amb pals de fusta, barres
de subjecció de tub d'acer inoxidable, i  disc per efectuar gir de cade-
res anclat a terra amb la corresponent cimentació. Inclou cartell grabat
amb pictograma.

 Pàgina 34



QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

MIL CENT TRES  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.15.07 Ut SiC circuit saludable GA02 de Benito (flexo extensor) 948,81
Unitat d'element per exercici de flexió extensió del cos, model GA07 de
Fundició Dúctil Benito o equivalent. Estructura realitzada amb pals de
fusta, barres de subjecció de tub d'acer inoxidable, i  mànecs de sub-
jecció, anclat a terra amb la corresponent cimentació. Inclou cartell gra-
bat amb pictograma.

NOU-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS

01.15.08 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.15.09 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS
01.16.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 4,65

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excava-
ció en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.16.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.16.03 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.16.04 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

01.16.05 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments 78,62
SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte
sense mermes.

SETANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.16.06 M2 Malla 20x20x8 Fyk 5100 6,55
Malla electrosoldada, d'acer Kyk 5100, per col.locar en paviments, in-
clòs el transport i la col·loacció de la malla in situ aixecades amb peces
de formigó.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.16.07 M2 Solera de formigó 50 cms 48,18
Paviment de 30 cms. amb formigó HM-20. Mesura: Superficie teorica
projecta.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

01.16.08 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm, pt.2%,reglejat, vibrat, fratasat,
rugos,juntes

92,31

Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix pro-
mig 20cm, petita inclinació transversal al 2%, malla el.lectrosoldada d'e-
lements corrugats 20x20cm Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs
l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat ro-
tatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També inclou la formació
de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del
gruix de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.
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NORANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.16.09 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.16.10 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195 361,20
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada,
de Disseny Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Di-
mensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'am-
plada total 51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment
col.locat.

TRES-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.16.11 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.16.12 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.16.13 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust 150,56
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la ti-
pologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamen-
tació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

CENT CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

01.16.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple 418,29
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar.
S'inclou una reixa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la conne-
xió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada
i instal·lada.

QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

01.16.15 Ut SiC joc de molles rústic tipus seient, model Agasa o similar 580,00
Subministrament i col.locació de joc de molles rustic tipus seient, o
equivalent, de Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intem-
pèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

CINC-CENTS VUITANTA  EUROS

01.16.16 Ut SiC joc de molles rustic tipus caballet, model Agasa o similar 555,00
Subministrament i col.locació de joc de molles rústic tipus caballet, o
equivalent, de Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intem-
pèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

CINC-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS

01.16.17 Ut SiC Balancí doble rustic, model Agasa o similar 1.280,55
Subministrament i col.locació de balancí doble rústic, model Agasa o si-
milar, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. In-
clou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

MIL DOS-CENTS VUITANTA  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.16.18 Ut SiC Tobogan rústic, model Agasa o similar 1.910,00
Subministre i col.locació de tobogan rústic tipus Agasa o similar, amb
tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamen-
tació i ancoratge, totalment instal·lat.

MIL NOU-CENTS DEU  EUROS
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01.16.19 Ut SiC gronxador rústic dos seients plans Agasa o similar 1.990,00
Subministre i col.locació de gronxador tipus rústic amb dos seients ti-
pus plans, de Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intem-
pèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment ins-
tal·lat.

MIL NOU-CENTS NORANTA  EUROS

01.16.20 Ut SiC gronxador rústic dos seients bressol Agasa o similar 2.080,10
Subministre i col.locació de gronxador tipus rústic amb dos seients ti-
pus bressol, de Agasa o similar, amb tractament de protecció a la in-
tempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment ins-
tal·lat.

DOS MIL VUITANTA  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.16.21 Ut SiC banc de sorra de Agasa o similar 1.050,40
Subministre i col.locació de banc de sorra, de Agasa, format per traves-
sers de fusta i anclatges adients, amb tractament de protecció a la in-
tempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment ins-
tal·lat., i reblert de sorra sel.leccionada

MIL CINQUANTA  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.16.22 Ut SiC caseta de nens rústica, Agasa o similar 1.409,90
Subministre i col.locació de caseta rústica de fusta, model Agasa o si-
milar, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. In-
clou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

MIL QUATRE-CENTS NOU  EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS

01.16.23 Ut SiC Xarxa en 3 dimensions R04 de Benito o equivalent, 5.53x5.53x4.09m 6.502,10
Subministrament i col.locació de joc infantil Xarxa tridimensional tipus
R04 de Fundició Ductil Benito o equivalent, de mides
5.53x5.53x4.09m, de color verd, anclat a fonamentació de formigó ar-
mat, anclatges i perns metàl.lics, estructura metàl.lica d'acer S-235 i
alumini, tornilleri d'acer, peces de plàstic (polipropilè i nylon), cordes de
xarxa de multifilament trenada i coberta de polipropilè. Pintura amb
una capa de lacat en pols de mescla de resines poliester enduridores i
pigments sense plom i amb alta resistència a la meteorització. Inclòs
tots els treballs i mecanismes necessaris per deixar-ho totalment aca-
bat i en correcte funcionament.

SIS MIL CINC-CENTS DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.16.24 Ut SiC exercici d'equilibri tipus lletra de Benito o equivalent 4.505,80
Subministrament i instal.lació de joc infantil d'equilibri tipus búlder de
qualsevol lletra / número, de Fundició Dúctil Benito o equivalent, de co-
lor marró. Inclòs fonament en sabata de formigó armat, suport i anclat-
ge a base cargolat amb tacs d'expansió, estructura de panells escala-
ble de fibra de poliester per capes, de superfície llisa. Interior de la pe-
ça amb estructura metàl.lica de tubs d'acer conformat en fred, de sec-
ció rectangular i perfils UPN, IPN normalitzat, amb tractament d'impri-
mació per corrosió. Preses (agarre) realitzades en poliester amb carga
mineral de sílice i colorants de resina, de grandària i colors variats i de
formes vàries. Tornilleria amb cargols zincats, preses amb cargols ino-
xidables antiatracament

QUATRE MIL CINC-CENTS CINC  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

01.16.25 Ut SiC parc infantil temàtic, conjunt Pamplona II, 14x12x4m 28.418,20
Subministrament i instal.lació de parc infantil temàtic, tipus Bosc o al-
tres, segons les indicacions del promotor, la direcció facultativa i el fa-
bricant. Format per conjunt de jocs infantils combinats variats segons
plànols del projecte, model PAR-NA-001 de Parkesa o equivalent. For-
mat per estructura resistent anclada a fonament i base suport, ele-
ments i accessoris necessaris, pintats de colors resistents a l'exterior.
Inclosos tots els materials i treballs necessaris per deixar-ho totalment
acabat i en correcte funcionament, inclós el transport i la instal.lació i la
inspecció i certificació del compliment amb la normativa UNE-1176 per
part de TÜVRhienland.

VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb
VINT CÈNTIMS
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01.16.26 M2 Paviment de seguretat amb rajoles cautxú 43,10
Subministrament i col·locació de paviment de seguretat en zona de
jocs infantils, consistent en rajoles de cautxú de mides 500x500x43
mm. de color a escollir per la D.F., fixades sobre paviment de formigó
o asfalt amb adhesiu especial, totalment col·locat i acabat. Inclou part
proporcional de peces d'encintat o de transició a un altre tipus de pavi-
ment.

QUARANTA-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.16.27 Ut SiC conjunt doble C303A/N 7.978,44
Subministrament i col.locació d'estrucutura de fusta per a jocs infantils
amb la plataforma, l'escala, el tobogan, rampes, ponts, passarel.les i
gronxadors. Inclou tots els ancoratges i peces especials per deixar el
kit totalment instal.lat, model C303A de tres torres altes, colors a deci-
dir per la direcció facultativa.

SET MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL PARC
01.17.01 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45

S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.17.02 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195 361,20
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada,
de Disseny Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Di-
mensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'am-
plada total 51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment
col.locat.

TRES-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.17.03 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

01.17.04 Ut Paperera de reciclatge, de fusta tractada model Gurri, Disseny Barraca 715,40
Subministrament i col.locació de paperera pel reciclatge, model Gurri
de Disseny Barraca o similar, de fusta tractada individual amb tapa i
tres dipòsits, amb una capacitat de 110 litres cada un. Dimensions de
1,365m de llarg, 43,5cm d'ample i 91,5cm d'alçada. Realitzat en fusta
de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

SET-CENTS QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.17.05 Ut Paperera de fusta amb teulada tractada model Garona, Disseny Barraca 715,40
Subministrament i col.locació de paperera amb teulada, model Garona
de Disseny Barraca o similar, de fusta tractada individual. Dimensions
de 0,54m de llarg, 0,54m d'ample i 1,20m d'alçada. Realitzat en fusta
de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

SET-CENTS QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.17.06 Ut SiC fitó metàl.lic Hospitalet extraible, h=1m, Ø95mm 150,85
Subministrament i col.locació de fitó extraible d'acer antivandàlic model
Hospitalet de Fundició Benito, alçada 1.00m i diàmetre 95mm, o equi-
valent, incloent fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

CENT CINQUANTA  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

01.17.07 Ut SiC cartell fusta model "A", Faristol gros de Disseny Barraca o similar 661,81
Subministrament i col.locació de cartell faristol gros model "A" indicatiu
de fusta tractada per exterior de Disseny Barraca o similar per informa-
ció general del parc, de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, total-
ment acabat. Segons plànols de detall.

SIS-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
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01.17.08 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny Barraca o similar 1.206,81
Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta
tractada per exterior Barbacana de Disseny Barraca o similar per infor-
mació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fus-
ta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.

MIL DOS-CENTS SIS  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

01.17.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.17.10 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust 150,56
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la ti-
pologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamen-
tació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

CENT CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

01.17.11 Ut Cartell de fites quilomètriques amb suport de subjecció 125,20
Subministrament i col·locació de senyal indicativa de fita quilomètrica,
composta per una placa quadrada 50x50cm, amb logotip i suport de
subjecció, segons plànols de detalls i indicacions de la direcció faculta-
tiva. Inclòs tots els materials i treballs necessaris per la seva correcta
col.locació.

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.17.12 Ut Cartell informació i plànol activitats 435,00
Subministrament i col.locació de cartell informatiu de fusta tractada amb visera
de fusta amb plànol general de les instal.lacions, recorreguts, explicació de la
normativa del parc, activitats i possibilitats que ofereixen les instal.lacions, així
com  tota aquella informació que es cregui necessària per la DF, de dimensions
mínimes de 2,0x2,0m.

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

01.17.13 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten, col·locat 3.200,00
Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten
de forma curvada amb el nom de la indicació d'entrada al parc del Fal-
gar, de dimensions i característiques segons plànols. S'inclou tot el ma-
terial i la ma d'obra necessària per deixar-lo completament acabat i ins-
tal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació necessària. 

TRES MIL DOS-CENTS  EUROS

01.17.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple 418,29
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar.
S'inclou una reixa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la conne-
xió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada
i instal·lada.

QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

01.17.15 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús. 142,93
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de
Disseny Barraca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm
i 6cm. Dimensions totals de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb
una capacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

01.17.16 PA Edifici modular prefabricat serveis higiènics. 3.500,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i ins-
tal·lació de l'edifici modular per serveis higiènics, amb tot el suport i l'e-
xecució de la base de recolçament, estructura, tancaments i distribu-
cions interiors, coberta, instal·lacions, fusteries i acabats, amb les con-
nexions de totes les escomeses. Inclòs tots els treballs i materials ne-
cessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols i criteris de la
Direcció Facultativa.

TRES MIL CINC-CENTS  EUROS
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SUBCAPITOL 01.18 ACABAMENT DEL LLAC PROPOSTA TÈCNICA "PISCINES ECOLÒGIQUES"
APARTAT 01.18.01 MOVIMENT DE TERRES ACABAMENT DEL LLAC
01.18.01.01 u Excavació per mitjans mecànics per a sala tècnica 780,00

Excavació de terres per a buidat de sala técnica, de fins a 6 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indi-
recta sobre camió

SET-CENTS VUITANTA  EUROS

01.18.01.02 u Reblert amb terres mateixa excavació murs sales 680,00
Reblert dels murs de les sales técniques amb terres tolerables de la mateixa ex-
cavació.

SIS-CENTS VUITANTA  EUROS

01.18.01.03 u Aportació i estesa de 20cm de graves. 215,00
Reblert de caixa per sala técnica amb granulats de material reciclat mixt, en ton-
gades de 25 cm com a màxim amb repàs i piconatge de caixa, amb una com-
pactació del 90% del PM

DOS-CENTS QUINZE  EUROS

APARTAT 01.18.02 PALETERIA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.02.01 u Llosa sala técnica 926,42

Formació de llosa amb formigó armat amb varilla diam. 10 cada 15 cm deixant
esperes per mur.

NOU-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

01.18.02.02 u Sala tècnica: Murs per formació tancament prefabricat H 1.898,00
Formació de murs per a tancament de sala técnica amb bloc de formigo prefa-
bricat H i reblert de formigo. Inclou armadures.

MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS

01.18.02.03 u Sala tècnica: Forjat unidireccional H=30 1.526,00
Formació forjat unidireccional amb viguetes pretensades i revoltó ceràmic h=30
amb armadura de reforç i capa de nivellat.  Previsió entrada superior de 80x80
cm. Inclou tancament inox. amb pany.

MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS  EUROS

01.18.02.04 u Sala tècnica: Impermeabilització murs 520,00
Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilitza-
ció, amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes en exterior de
murs de bloc de formigo i col·locació de làmina drenant.

CINC-CENTS VINT  EUROS

01.18.02.05 u Sala tècnica: Col·locació embornal 496,00
Col·locació embornal en sala técnica amb tub PVC 110 fins a pou drenant.

QUATRE-CENTS NORANTA-SIS  EUROS

01.18.02.06 u Sala tècnica: Escales sales 436,08
Escala metal·lica per accès a sala técnica per la part superior tipus "gat"

QUATRE-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb VUIT
CÈNTIMS

01.18.02.07 u Sala tècnica: Esgrao per a bombes 335,00
Formació esgraó per a bombes per evitar el contacte amb terra.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

01.18.02.08 u LLac: Arqueta skimers formigó 1,00x1,00x1,00 m 3.025,00
Formació arqueta skimmer de dimensions 1x1x1 m. amb formació llosa armada
20 cm. i bloc prefabricats de formigó amb tapa registre en inox. arrebossat inte-
rior amb morter hidrofug. Amb flotador a la boca i reixa de recollida en inox.

TRES MIL VINT-I-CINC  EUROS
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01.18.02.09 u Llac: Sabata formigó armat per mur filtre regeneració 6.585,00
Formació sabata amb formigó segons estudi, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió, amb armadura inferior
#15 diam 10 amb esperes per a mur de contenció. Inclou encofrat medis auxi-
liars.

SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS

01.18.02.10 u Llac: Mur filtre regeneració 13.560,00
Formació de mur per a contenció per a filtre de regeneració amb bloc de formi-
gó de 30 cm. amb armadures de diam. 8 de 90 cm.i 70 m de llarg. La cara inte-
rior anirà arrebossada e impermeabilitzada. Amb contraforts cada 10 m.

TRETZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS

01.18.02.11 u Llac: Col·locació pedra en filtre regeneració 6.375,00
Col·locació pedra per a revestir sabata de cimentació i mur de contenció filtre re-
generació i coronació del mateix per integració amb l'arquitectura del llac.

SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC  EUROS

01.18.02.12 m² Impermeabilització: Lámina EPDM impermeabilització filtre superior 8,80
Membrana EPDM resistent al ozó, UV i camvis temperatura. segons UNE
14001. Allargament del 300% i baix impacte ambiental.

VUIT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.18.02.13 m Impermeabilització: Reforça vores 7,59
Peça per reforçar les vores i la unió de lámina epdm anclada al terra. Inclou me-
dis auxiliars.

SET  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.18.02.14 m² Impermeabilització: Lámina geotextil 1,20
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2, col·locat sense adherir

UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

APARTAT 01.18.03 FILTRACIÓ MECÀNICA ACABAMENT DEL LLAC
SUBAPARTAT 01.18.03.01 EQUIPACIÓ
01.18.03.01.01 u Bomba cascada 690,00

Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau
de protecció IP55 per a cascada illa interior.

SIS-CENTS NORANTA  EUROS

01.18.03.01.02 u Bomba recirculació llac 1.013,00
Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau
de protecció IP55 per a recirculació llac

MIL TRETZE  EUROS

01.18.03.01.03 u Equips clarificació 7.315,00
Equips per a la clarificació de l'aigua de recirculació llac

SET MIL TRES-CENTS QUINZE  EUROS

 Pàgina 41

QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

SUBAPARTAT 01.18.03.02 XARXA HIDRAULICA
01.18.03.02.01 u Tuberia PVC per a xarxa hidraulica UNE - EN 1.401-1 19.100,00

Fabricada segons gruixos exigits en la norma UNE - EN 1401-1, DN 110 i DN
120 per a l'aplicació UD en canalitzacions subterrànies o no i empleades per a
evacuació i desguassos.

DINOU MIL CENT  EUROS

APARTAT 01.18.04 FILTRACIÓ BIOLÒGICA ACABAMENT DEL LLAC
SUBAPARTAT 01.18.04.01 PLANTES
01.18.04.01.01 u Hidrófites sumergides 2,50

Planta hidrófites sumergides en illa.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.18.04.01.02 u Nymphaea varies 15,50
Planta Nymphaea per a filtració.

QUINZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.18.04.01.03 m2 Illes flotants 98,00
Herbassar de planta estructurat en fibra de coco, muntat sobre panell alveolar
de polietilè reciclat i sistema flotant integrat. Dimensions 2x1m per a creació d'-
hàbitats i refugis per a la fauna, integració paisatgística i gran capacitat depura-
dora i millora de la qualitat de l'aigua.

NORANTA-VUIT  EUROS

01.18.04.01.04 m2 Mantes vegetades 5x1 120,40
Herbassar estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica de 5x1m
per a sistema de depuració natural d'aigües, retenció i estabilizació de sedi-
ments i naturalització de llacunes i llacs en parcs urbans i àrees d'esbarjo.

CENT VINT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.18.04.01.05 u Planta acuàtica individual 1,50
Planta acuàtica per a filtració.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

SUBAPARTAT 01.18.04.02 AUXILIAR
01.18.04.02.01 m2 Geomalla de poliester 2,05

Geomalla d'estructura reticular formada per fils de polièster d'alt mòdul elàstic
recoberts amb PVC per protegir de la radiació UV, els microorganismes i els
atacs mediambientals. Resistències a tracció en ruptura a curt termini: de 15 kN
/ m fins a 1.000 kN / m.

DOS  EUROS amb CINC CÈNTIMS

01.18.04.02.02 u Ancoratges illes i mantes 15,00
QUINZE  EUROS
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APARTAT 01.18.05 ÀRIDS ACABAMENT DEL LLAC
01.18.05.01 m3 Àrids filtració 45,00

Àrids per a la formació dels filtres de regeneració.

QUARANTA-CINC  EUROS

01.18.05.02 tn Àrids decoratiu 38,25
Àrid decoratiu  per al reblert de la part que va desde les mantes vegetades fins
el final de liner.

TRENTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

01.18.05.03 tn Roca decorativa 38,90
Roca decorativa per a la formació cascades  i decoració mur contenció filtre re-
generació. Diametres 100-300.

TRENTA-VUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

01.18.05.04 tn Pedra de riu, cant rodat 12-20 20,53
Pedra de riu tipus cant rodat per a la formació de arees d'oxigenació. Diametre
12-20 mm.

VINT  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.18.05.05 tn Bolos 200-400 56,00
Bitlles de mida 200-400 de formes arrodonides i de diferents colors i policro-
mies, per al seu ús com a separadors entre graves i com a delimitador de dife-
rents plantes o conjunt d'aquestes.

CINQUANTA-SIS  EUROS

APARTAT 01.18.06 TRANSPORT ACABAMENT DEL LLAC
01.18.06.01 u Transport de planta acuàtica i elements auxiliars 1.348,98

Transport de planta acuàtica i elements auxiliars.

MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.18.06.02 u Transport i medis auxiliars per a la estesa àrids 12.040,00
Transport i medis auxiliars necessaris per al reblert amb àrids dels filtres de re-
generació,la estesa àrids i formació illa suimergida. 

DOTZE MIL QUARANTA  EUROS

APARTAT 01.18.07 MA D'OBRA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.07.01 u Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració 16.767,00

Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració
SETZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS

01.18.07.02 u Mà d'bra àrids i formació cascades 22.389,00
Mà d'bra àrids i formació cascades

VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS

01.18.07.03 u Mà d'obra plantació 20.100,00
Mà d'bra àrids i formació cascades

VINT MIL CENT  EUROS

01.18.07.04 u Dietes i desplaçaments 6.600,00
Dietes i desplaçaments

SIS MIL SIS-CENTS  EUROS
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SUBCAPITOL 01.19 VORADES I VORERES
01.19.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20 14,52

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.19.02 Ml Vorada formigó jardí model recte 8x100x20 18,32
Vorada jardí de formigó model recte tipus F-8 de 8x100x20 de color
gris,  incluit part proporcional de peces corbes, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. 

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.20 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
01.20.01 M3 Excavació de caixa en terreny compacte 2,66

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

DOS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

01.20.02 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació 2,94
M3 estesa del material sobrant de la excavació

DOS  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.20.03 M2 Refinat i compactació de l'esplanada 0,51
Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la hu-
mitat óptima.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.20.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat 7,50
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulo-
metria equivalent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del mate-
rial al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.20.05 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M. 17,11
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga, i la col·locació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.21 TANCAMENTS
01.21.01 Ml Tanca Tordera 1002, h=1m, reixa electr., passamà i 2 travessers horitz. 83,36

Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1002
o similar, alçada h=1m, amb una separació entre pilars de 2,6m, amb
pilars de fusta diàmetre 10cmx1,5m, 2 travessers de diàmetre 8cm
x2,5m, reixa electrosoldada verda amb format de malla en quadrícules
rectangulars, passamà de 140x28mm i longitud 2,6m. Incloent fixació i
cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execució de fonamen-
tació de pilars de mides 20x20cm i h=40 a 50cm, totalment col.locada.

VUITANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

01.21.02 Ml Tanca Cap de Creus, h=1m, 2 travessers horitz. 32,95
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Cap de
Creus o similar, alçada h=1m, amb una separació entre pilars de 2m,
amb pilars de fusta diàmetre 10cmx1,5m, 2 travessers de diàmetre
8cm x2m. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces espe-
cials, execució de fonamentació de pilars de mides 20x20cm i h=40 a
50cm, totalment col.locada.

TRENTA-DOS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

01.21.03 Ml Tanca Tordera 1501, h=1,5m, reixa electr. i 3 travessers horitz. 94,68
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1501
o similar, alçada h=1,5m, amb una separació entre pilars de 2,6m, amb
pilars de fusta diàmetre 10cmx2,0m, 3 travessers de diàmetre 8cm
x2,5m, reixa electrosoldada verda amb format de malla en quadrícules
rectangulars. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces es-
pecials, execució de fonamentació de pilars de mides 20x20cm i h=40
a 50cm, totalment col.locada.

NORANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
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01.21.04 Ml Tanca Tordera 2001, h=2m, reixa electr. i 3 travessers horitz. 113,49
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 2001
o similar, alçada h=2m, amb una separació entre pilars de 2,6m, amb
pilars de fusta diàmetre 10cmx2,5m, 3 travessers de diàmetre 8cm
x2,5m, reixa electrosoldada verda amb format de malla en quadrícules
rectangulars. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces es-
pecials, execució de fonamentació de pilars de mides 20x20cm i h=40
a 50cm, totalment col.locada.

CENT TRETZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.21.05 u Porta Tordera 2001, h=2m, ample 17m, reixa electr. i travessers. 5.192,59
Subministrament i col·locació de Porta corredissa de tancament tipus
Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 17m, amb estructura de
tub rectangular de 80x30x2mm desmuntable en tres trams (per facilitar
el transport), fusta de diàmetre 80mm tallada a mitja canya per al reco-
briment de l'estructura, tres trens de rodes de 160mm muntades sobre
rodaments amb capacitat de càrrega fins a 600kg cada una, dues bi-
gues HEB120: una amb funció de guia per les rodes de naylon amb ro-
daments i l'altre per l'abatidor de la porta. Per a l'obertura i tancament
de l'element s'ha contemplat una doble guia realitzada amb varilla cali-
brada de 25mm soldada sobre una estructura de tubs de 3/4" i varilles
de 10mm preparat per formigonar. Acabat amb imprimació i esmalt de
poliuretà de dos components. Incloent fixació i cargoleria, elements au-
xiliars i peces especials, execució de sistema de tancament amb pany i
clau i guies de desplaçament, totalment col.locada. La qualitat de la
fusta és pi tractat a l'autoclau nivell IV, mitjançant sistema Béthel buit -
pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

CINC MIL CENT NORANTA-DOS  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.21.06 u Porta Tordera 2001, h=2m, ample 5m, reixa electr. i travessers. 1.834,59
Subministrament i col·locació de Porta abatible dues fulles de tanca-
ment tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 5m, amb es-
tructura de tub rectangular de 80x30x2mm, fusta de diàmetre 80mm ta-
llada a mitja canya per al recobriment de l'estructura, rodes de 160mm
muntades sobre rodaments amb capacitat de càrrega fins a 600kg ca-
da una, dues bigues HEB120: una amb funció de guia per les rodes de
naylon amb rodaments i l'altre per l'abatidor de la porta. Per a l'obertu-
ra i tancament de l'element s'ha contemplat una doble guia realitzada
amb varilla calibrada de 25mm soldada sobre una estructura de tubs
de 3/4" i varilles de 10mm preparat per formigonar. Acabat amb impri-
mació i esmalt de poliuretà de dos components. Incloent fixació i cargo-
leria, elements auxiliars i peces especials, execució de sistema de tan-
cament amb pany i clau i guies de desplaçament, totalment col.locada.
La qualitat de la fusta és pi tractat a l'autoclau nivell IV, mitjançant siste-
ma Béthel buit - pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i
arsènic.

MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.21.07 u Automatismes Porta Tordera 2001, ample 17m, motor-crem.-cèl.-comand. 1.768,43
Subministrament i col·locació de l'automatisme per la porta corredissa
de tancament tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 17m,
format pel conjunt del motor, cremallera, fotocèl·lules de seguretat, co-
mandament a distància i muntatge dels automatismes, i la seva conne-
xió a xarxa elèctrica. Incloent mecanismes, elements auxiliars i peces
especials i els treballs i materials per la pressa de corrent, totalment
col.locada i en correcte funcionament

MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.21.08 u Automatismes Porta Tordera 2001, ample 5m, motor-crem.-cèl.-comand. 1.430,26
Subministrament i col·locació de l'automatisme per la porta corredissa
de tancament tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 5m,
format pel conjunt del motor, cremallera, fotocèl·lules de seguretat, co-
mandament a distància i muntatge dels automatismes, i la seva conne-
xió a xarxa elèctrica. Incloent mecanismes, elements auxiliars i peces
especials i els treballs i materials per la pressa de corrent, totalment
col.locada i en correcte funcionament

MIL QUATRE-CENTS TRENTA  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS
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01.21.09 Ut Pantalla visual per observació de 4,80m 930,00
Subministrament, transport i col.locació de pantalla per observació i
protecció, de 4,8m de longitud, formada per tres pilars de fusta de 3m
d'alçada 20x10segons plànols, de fusta de pi de flandes encastats
80cm amb fonament de formigó, amb plafons de mides segons plànols
i de gruix 22mm de fusta de pi de flandes i finestres de diferents mides
per a l'observació de les espècies d'ocells i peixos autòctons de la zo-
na.

NOU-CENTS TRENTA  EUROS

01.21.10 Ml Reixat acer plastificat 2,00m amb bruc de protecció visual 27,73
Reixat de 2 m d'alçària, amb malla d'acer plastificat de torsió senzilla
50/17/14 de ø 3 i 2,2 mm, amb pals de tub, col.locats cada 3 m, i col·lo-
cació de bruc de protecció visual a tota l'alçada.

VINT-I-SET  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL 02 ÀMBIT LA VERNEDA
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
02.01.01 Ml Desmuntatge tanca metàl.lica 1,32

Desmuntatge de tanca de reixa metàl.lica, incloent l'extracció dels pi-
lars i els seus fonaments, càrrrega, transport i cànon a abocador auto-
ritzat.

UN  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENTS DE TERRES
02.02.01 M2 Neteja de camí a màquina 2,03

Neteja del camí a màquina i càrrega a màquina sobre camió. S'inclou
transport i cànon a abocador autoritzat. Mesura: sobre perfil teòric sen-
se esponjament. 

DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

02.02.02 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm) 0,75
Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a
màquina  sobre camió.  Inclou l'arrencada a màquina d'herbes, arbus-
tos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sen-
se esponjament.

ZERO  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

02.02.03 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 4,65
Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excava-
ció en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

02.02.04 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90
Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

02.02.05 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

02.02.06 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

02.02.07 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

02.02.08 PA Retirada de pedres, runes i brossa 1.350,00
Partida alçada a justificar d'import màxim per la retirada de pedres, runes i bros-
sa a dins de làmbit de la Verneda. S'inclou la càrrega sobre camió, transport i
cànon a abocador autoritzat.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS
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SUBCAPITOL 02.03 GUAL I ZONA HUMIDA
02.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

02.03.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

02.03.03 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M. 17,11
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga, i la col·locació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

02.03.04 M3 Rebliment màquina sauló rases 4,24
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al
95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

02.03.05 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 2,08
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

02.03.06 M3 Rebliment màquina terra cel obert 1,47
Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20
cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

02.03.07 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

02.03.08 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

02.03.09 Ml Formació de cuneta en terres 6,09
Formació de cuneta en terres als laterals del camí a mà i a màquina, in-
cluit reperfilat, càrrega, transport i cànon abocador de les terres so-
brants.

SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS

02.03.10 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada 48,42
Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, for-
mada per pedres entre 1500 i 2500 kg col.locades a màquina en fona-
ment per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

02.03.11 Ml Claveguera tub formigó  60 cm 49,95
Subministre i col·locació de claveguera amb tub de formigó de ø 60
cm, rejuntat interior amb morter M 5, solera de 15 cm, rebliment fins a
mig tub i anellat amb formigó HM-20.

QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

02.03.12 Ut Embocadura amb aletes per obra de pas 611,69
Formació d'embocadura a obra de pas soterrada formada per aletes de formigó
als laterals de la canalització formades amb formigó H-20 i malla electrosoldada
#15x15x8, incloent l'excavació, el rebliment, l'encofrat, el desencofrat, el formi-
gonat, l'armat i el transport a abocador dels materials sobrants.

SIS-CENTS ONZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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02.03.13 M2 Formació de gual de formigó 135,00
Formació de gual de formigó pel pas de vianants i bibicletes. Inclou ex-
cavació de caixa, refinat i compactació, càrrega, transport i cànon a
abocador de terres sobrants, encofrat i formació de rampes per deixar
la partida totalment acabada.

CENT TRENTA-CINC  EUROS

02.03.14 Kg Coloc.acer corrugat B500S 1,19
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corru-
gada d'acer B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de ca-
tàleg sense mermes.

UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

02.03.15 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba 117,27
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó
HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte
sense mermes.

CENT DISSET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.04 MUR DE CONTENCIÓ REFORÇ DE LA PENYA
02.04.01 M2 Aclariment i neteja de zona verda 0,50

Aclariment i neteja de vegetació de zona verda per tal d'adequar la zo-
na de treballs per mitjans manuals i/o mecànics. Inclou la neteja i es-
brossada del sotabosc i tala d'arbres i arbustos, i la càrrega sobre ca-
mió i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.04.02 Ut Retirada d'arbres inclòs soca 59,42
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada in-
clòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i
portat a abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.

CINQUANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

02.04.03 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90
Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

02.04.04 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

02.04.05 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

02.04.06 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

02.04.07 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador 2,50
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.04.08 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals 8,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes ve-
getals com arbres, arbustos, etc.

VUIT  EUROS

02.04.09 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I 7,74
Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó
HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte sense mermes.

SET  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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02.04.10 Kg Coloc.acer corrugat B500S 1,19
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corru-
gada d'acer B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de ca-
tàleg sense mermes.

UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

02.04.11 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba 117,27
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó
HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte
sense mermes.

CENT DISSET  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

02.04.12 M2 Encofrat metàl.lic a murs i sostres 12,12
Encofrat metàl.lic a murs i sostres per revestir i posterior desencofrat
un cop fraguat i endurit. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

DOTZE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

02.04.13 M3 Formigó de color terrós, en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba. 119,07
Mur de formigó, amb pigments colorants de color terrós similar a La Pe-
nya, per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura:
Volum teòric projecte sense mermes.

CENT DINOU  EUROS amb SET CÈNTIMS

02.04.14 Ml Drenatge amb tub corrugat de doble paret PVC Ø 250 ranurat 38,99
Subministrament i col.locacióde tub corrugat de drenatge de PVC
Ø250 ranurat de doble paret, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm
de gruix, i enllardat de junts amb morter M 5.

TRENTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

02.04.15 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65 1,75
Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de
terres i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o
similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la
tracció de 21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escu-
llera segons secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu per
evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxi-
liars.

UN  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.05 XARXA DE DRENATGE
02.05.01 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova 132,00

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota
nova del paviment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris ne-
cessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del
marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de
sanejament.

CENT TRENTA-DOS  EUROS

02.05.02 Ut Graó acer recobert polipropilè 10,92
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm
amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter M 5.

DEU  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

02.05.03 Ut SiC Bastiment i reixa fundició dúctil model Diputació 920x920x45 mm 220,05
Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable, de
920x920x45 mm exterior del marc, i mides de la reixa de 800x800 mm
de fundició dúctil Benito model Diputació, de clase C-250 i complint la
normativa EN 124, col·locat amb morter M-80/B. registre existent.

DOS-CENTS VINT  EUROS amb CINC CÈNTIMS

02.05.04 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre 221,83
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm,
encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formi-
gó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb
morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·loca-
ció totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

 Pàgina 50



QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
02.06.01 Ut Arqueta enllumenat públic 40x40 65,21

Arqueta per enllumenat públic amb tapa de fosa de 40x40cm i parets
de maó gero amb arrebossat hidròfug, segons plànol de detall. S'inclou
la col·locació de dos taps al tub corrugat de la canalització d'enllume-
nat públic existent i punts de soldadura per fixar marc-tapa. 

SEIXANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

02.06.02 Ut Aixecament topogràfic punts llum, tapat malla plàstic, morter, sauló, marcatge
vorada

17,26

Execució de l'aixecament topogràfic en coordenades UTM dels punts
de connexió d'enllumenat públic existents a tapar, per deixar-los en pre-
visió de localitzar-los en un futur per possibles instal·lacions futures,
posterior tapat del registre, tubs i espàrregs existents, amb col·locació
de malla plàstica, capa de morter de ciment, i capa superior de sauló o
terres sel·leccionades, i marcatge a la vorada jardí propera o adjacent,
amb el símbol "P.L." de punt de llum, per indicar la seva situació.

DISSET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

02.06.03 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 45x45x3,5cm, ganxos registre 45,45
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
45x45x3,5 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 3,5cm, en-
cofrat-desemcofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó
armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb mor-
ter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·locació
totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

QUARANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.07 XARXA AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS LA VERNEDA
02.07.01 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova 132,00

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota
nova del paviment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris ne-
cessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del
marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de
sanejament.

CENT TRENTA-DOS  EUROS

02.07.02 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm 8,82
Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en tot tipus de
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació
de la solera, base i recobriment de sorra en un gruix mínim de 20cm
en tot el perímetre, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, la cinta de senyalització, el transport i cànon
d'abocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i senyalit-
zació de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació necessà-
ria, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i ex-
cavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

02.07.03 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10 24,04
Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 160 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, ad-
húc la part proporcional de peces especials i accessoris, brides auto-
blocants amb junta STOP per connexió a accessoris i vàlvules, ele-
ments de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estan-
queïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb
la normativa de la companyia i normativa vigent.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

02.07.04 Ml Tub fosa dúctil DN150 54,86
Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil Ø150mm,
UNE-EN-545, per a conducció d'aigua potable, amb revestiment inte-
rior de morter de ciment i vernissat exterior, instal·lada a fons de rasa,
inclòs part proporcional d'unió per a campana i junta elàstica, les peces
especials, brides per connexió a accessoris i vàlvules, elements de
subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia i normativa vigent.

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SIS
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CÈNTIMS

02.07.05 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,80x80x85cm,s/solera formigó 134,29
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació

CENT TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

02.07.06 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre 221,83
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm,
encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formi-
gó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb
morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·loca-
ció totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

02.07.07 Ut Arqueta registrable  45x45x45 89,12
Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero
de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
En el cas de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

VUITANTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

02.07.08 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 45x45x3,5cm, ganxos registre 45,45
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
45x45x3,5 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 3,5cm, en-
cofrat-desemcofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó
armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb mor-
ter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·locació
totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

QUARANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

02.07.09 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35 48,20
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent,
classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la se-
va ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt 1:10.5:4.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS

02.07.10 Ut Te fundició dúctil DN150mm 210,77
Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb jun-
ta elàstica DN-150 amb tres brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de fosa dúctil DN-150 i tub de polietilè de DN-160, totalment ins-
tal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formi-
gó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia.

DOS-CENTS DEU  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

02.07.11 Ut SiC vàlv.comporta DN150mm(160) 498,24
Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta
embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie
curta PN-16 i DN-150mm, amb dues brides autoblocants amb junta
STOP per a tub de PE de 160 mm, totalment instal.lada, tipus Belgi-
cast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats
per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i ne-
teja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

02.07.12 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø100mm 128,00
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a
90° o 45° autoblocant de fosa dúctil de DN100 amb juntes STOP per a
tub de polietilè de DN-125/110, totalment instal.lat, incloent accessoris
i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció
i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS
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02.07.13 Ut Reducció brida-brida DN150/100mm 88,50
Subministrament i col·locació de reducció brida-brida orientable de
DN150/100mm. PN16, instal·lada a fons de rasa amb brides amb junta
STOP, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les
brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de
proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.la-
da d'acord amb la normativa de la companyia.

VUITANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.07.14 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100 745,08
Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro
amb recobriment de pintura de pols epoxi, ràcors de connexió d'alumini
provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fugues, amb una sor-
tida de 100 mm (tipus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent
dues brides major amb junta STOP per a la connexió de tubs de PE,
"T" de derivació de la canonada de fosa dúctil, "S" de fosa dúctil per a
connectar la canonada DN100 i un colze de 90º amb sabata també de
fosa dúctil totalment instal.lat, segons detalls de projecte, incloent ar-
queta prefabricada i tapa amb pany de fosa de color vermell amb ins-
cripció de BOMBERS, peces auxiliars, dau de formigó i part proporcio-
nal d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja segons les di-
rectrius de la companyia. També inclou el el subministre i col·locació
del cartell indicatiu de situació de l'hidrant amb peu metàl.lic segons les
directrius de la companyia.

SET-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb VUIT
CÈNTIMS

02.07.15 Ut Connexió amb xarxa existent 435,38
Connexió de la canonada amb la xarxa existent. S'inclouen totes les
peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.08 EQUIP DE BOMBEIG XARXA DE REG LA VERNEDA
02.08.01 Ut Bombament pou reg caseta La Verneda 12.302,32

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible
tipus Grundfos inox SP 17-4, 2,2KW per un cabal de 6m²/h a alçada
d'aigua de 130m, incloent instal.lació a fons de pou, canonada d'acer
galvanitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb encai-
xos de protecció de cables i per tub de nivell, cargoleria i juntes, tub de
PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia de 2"1/2 com-
post per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigue-
ta de subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvula de reten-
ció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, conne-
xió amb canonada de PEØ110 i petit material, cable submergible
3x16mm2, empalmes i joc de sondes, 320m de cable especial submer-
gible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes,
comptador d'aigua tipus Woltman DN50 amb emissor de pulsos, cons
reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, treballs de
muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i
legalitzacions. Totalment instal.lada i en funcionament.

DOTZE MIL TRES-CENTS DOS  EUROS amb
TRENTA-DOS CÈNTIMS

02.08.02 Ut SiC filtre d'aigua cabal 12 m³/h 1.800,00
Subministrament i intal.lació de filtre d'aigua per reg gota a gota per un
cabal màxim de 12 m³/h. Inclòs accessoris de connexió, treballs de
muntatge de tot l'equip, i posta en marxa amb proves. Totalment ins-
tal.lada i en funcionament.

MIL VUIT-CENTS  EUROS

02.08.03 Ut SiC dipòsit acumulador d'aigua a pressió pel reg gota a gota de 250 litres. 2.500,00
Subministrament i intal.lació de dipòsit acumulador d'acer galvanitzat
d'aigua a pressió amb membrana separadora interior pel reg gota a go-
ta, de 250 litres. Inclòs vàlvules de pas, accessoris de connexió, tre-
balls de muntatge de tot l'equip, i posta en marxa amb proves. Total-
ment instal.lada i en funcionament.

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS

02.08.04 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=10bar,PVC+PVC,munt.superf. 85,75
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3'', de 10 bar
de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tanca-
ment de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada super-
ficialment. Incloent accessoris i petit material, totalment instal·lada.

VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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02.08.05 Ut Quadre elèctric control bomba reg La Verneda i cablejat 3.520,30
Subministrament i instal.lació dins de caseta de bomba de quadre elèc-
tric per comandament i protecció de bomba del pou de La Verneda
amb arranc directe amb contactor, guardamotor i magnetotèrmic de
protecció de maniobra, control de nivell, comptahores, selector M-0-A,
pilots de senyalització, bornes de connexió de senyalització, cablejat i
petit material. Tot instal.lat fins caixa aïllant de poliéster. Inclou cable
RVk 0.6/1KV de 4x16mm2, inclòs tub protector D110 per subministra-
ment de corrent des de quadre elèctric fins brocal de pous, cable RVk
0.6/1kv de 4x16mm2, inclòs tub protector D90 per subministrament de
corrent des de quadre elèctric fins brocal de pou, cable de senyal de
3x1.5 i 2x1.5 apantallat des de quadre elèctric fins brocal de pou per
connexió de sondes i capçal de comptador, treballs d'instal.lació qua-
dre elèctric, cables, connexions i posta en funcionament. Incloent tota
l'obra civil, i instal·lació per punt de llum i presa de corrent interior case-
ta.

TRES MIL CINC-CENTS VINT  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

02.08.06 Ut Projecte Departament Indústria 895,00
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de con-
dicionament de línies de subministrament elèctric al quadre de coman-
dament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

VUIT-CENTS NORANTA-CINC  EUROS

02.08.07 PA Pintat de parets caseta existent Bombeig reg La Verneda 322,00
Pintat de parets de caseta de bombeig del Reg de La Verneda existent
incloent totes les façanes, sostre i fusteries de color a escollir per la DF
amb dues capes i capa antigraffiti. Totalment acabat.

TRES-CENTS VINT-I-DOS  EUROS

02.08.08 PA Reparació caseta existent Bombeig reg La Verneda 2.305,50
Reparació de caseta de bombeig del Reg de La Verneda existent, in-
cloent sostre i façanes, segons els criteris de la direcció Facultativa. To-
talment acabat.

DOS MIL TRES-CENTS CINC  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

02.08.09 m2 Porta entrada peatonal d'acer galvanitzat batent color sorrenc, col.locada 120,75
Subministrament i col.locació de porta peatonal d'accés d'acer pintat
antiòxid i acabat, color sorrenc. Inclòs tots els mecanismes, ventila-
cions, pany i clau, complements, elements de subjecció a suport, tre-
balls de pintat, totalment acabada i col.locada i en correcte funciona-
ment. Incloent part proporcional de mermes, tots els treballs i materials
necessaris.

CENT VINT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

02.08.10 Ut Escomesa i drets de companyia 1.845,00
Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica cor-
responent, amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Totalment ins-
tal·lat.

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS

02.08.11 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica 2.356,00
Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la di-
recció facultativa.

DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS

02.08.12 PA Escomesa elèctrica de Baixa Tensió fins pou bombeig xarxa reg La Verneda 4.498,40
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import lí-
quid a abonar a la companyia elèctrica subministradora per tal de realit-
zar la línia d'escomesa de Baixa Tensió pel bombeig del pou pel reg de
La Verneda. Inclòs mòdul de companyia, ICP-M i IGA i comptador, to-
talment instal·lat.

QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS
amb QUARANTA CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 02.09 VORADES I VORERES
02.09.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20 14,52

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.10 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
02.10.01 M3 Excavació de caixa en terreny compacte 2,66

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

DOS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.10.02 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

02.10.03 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

02.10.04 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació 2,94
M3 estesa del material sobrant de la excavació

DOS  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.10.05 M2 Refinat i compactació de l'esplanada 0,51
Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la hu-
mitat óptima.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

02.10.06 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat 7,50
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulo-
metria equivalent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del mate-
rial al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.10.07 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M. 17,11
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga, i la col·locació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.11 MOBILIARI URBÀ
02.11.01 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195 361,20

Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada,
de Disseny Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Di-
mensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'am-
plada total 51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment
col.locat.

TRES-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

02.11.02 Ut Banc Neo-Barcino 300 335,45
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longi-
tud per 0'82m d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena er-
gonòmics mitjançant llistons de fusta massissa,  incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

02.11.03 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca 304,58
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual,
model Calera de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre
45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb una capacitat de 90 litres, realitzat en fus-
ta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

02.11.04 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple 418,29
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar.
S'inclou una reixa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la conne-
xió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada
i instal·lada.
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QUATRE-CENTS DIVUIT  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

02.11.05 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús. 142,93
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de
Disseny Barraca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm
i 6cm. Dimensions totals de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb
una capacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

02.11.06 Ut Fitó de fusta rural model Boí 75,28
Subministrament i col·locació de fitó de fusta rural model Boí de Dis-
seny Barraca, consistent en un pal extrem de 140mm. de diàmetre i
1,5m. d'alçada, amb 3 regates a la part superior. S'inclou la formació
del dau de formigó per a ancoratge del pal vertical, totalment acabat.

SETANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.11.07 P.A. Estruc.escala perf.acer lam. S275JR,imprim.antiox.,placa ancort.+forats,col.fix.mec. 3.868,27
Subministrament i execució d'estructura d'escala de connexió d'accés
del Parc per la zona de la Verneda, adjacent al pont, segons plànols
de detalls, formada per perfils d'acer laminats en calent S275JR, amb
una capa d'imprimació antioxidant, amb plaques base d'ancoratge amb
forats, col.locada amb fixació mecànica al suport, mitjançant fona-
ments, perfils i platines per la formació del suport de les peces del grao-
nat, soldat a l'estructura metàl.lica principal, i barana metàl·lica subjec-
ta a suport. Inclós tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessa-
ris per deixar-ho totalment acabat.

TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.12 SENYALITZACIÓ
02.12.01 Ut SiC cartell fusta model "A", Faristol gros de Disseny Barraca o similar 661,81

Subministrament i col.locació de cartell faristol gros model "A" indicatiu
de fusta tractada per exterior de Disseny Barraca o similar per informa-
ció general del parc, de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, total-
ment acabat. Segons plànols de detall.

SIS-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

02.12.02 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc 284,46
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recor-
regut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

02.12.03 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust 150,56
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per
exterior model "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la ti-
pologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamen-
tació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

CENT CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
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CAPITOL 03 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA
SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
03.01.01 M3 Realització de cates localització serveis 25,11

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda
mecànica, inclòs excavació, rebliment, transport a abocador de les ter-
res i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot
el temps que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei,
realització de croquis i còpia a la D.F.

VINT-I-CINC  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

03.01.02 Ml Tall amb disc de paviments 1,53
Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de
profunditat, amb disc.

UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

03.01.03 Ml Demolició de vorades i rigoles 2,78
Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , incluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  ne-
teja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica 
existent.

DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

03.01.04 M2 Demolició paviment asfàltic 3,05
Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis manuals,  me-
cànics i compressor , inclosa base  de formigó en un gruix total màxim
de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : so-
bre volum teòric existent.

TRES  EUROS amb CINC CÈNTIMS

03.01.05 M3 Transport runes a l'abocador 7,23
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

03.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta 3,50
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.01.07 M2 Saneig de paviment amb flonjall 56,20
Materials, maquinaria i ma d'obra necessària pel saneig de zones amb
flonjalls. S'inclou el tall del paviment existent, la retirada d'aquest fins a
un gruix de 40cm, l'excavació de la caixa, el transport i el canon corres-
ponent a l'abocador, tant de terres com de runes, el reblert amb capes
de tot-u compactades cada 20cm, i la resposició del paviment final, ja
sigui amb formigó o aglomerat. S'inclou la part proporcional de mesu-
res de seguretat i control de qualitat. 

CINQUANTA-SIS  EUROS amb VINT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENTS DE TERRES
03.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

03.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions 0,61
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesu-
ra: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

03.02.03 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm) 0,75
Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a
màquina  sobre camió.  Inclou l'arrencada a màquina d'herbes, arbus-
tos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sen-
se esponjament.

ZERO  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.02.04 M3 Excavació de caixa en terreny compacte 2,66
Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

DOS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

03.02.05 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

03.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

SUBCAPITOL 03.03 XARXA DE DRENATGE
03.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus 5,90

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina in-
cluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

CINC  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

03.03.02 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

03.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

03.03.04 Ut Caixa prefabricada per embornal de 70x30x70cm interior 96,75
Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embor-
nal de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm,
col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i
rebliment de terres, totalment acabada i preparada per la instal.lació de
la reixa per embornal.

NORANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.03.05 Ut SiC Bastiment i reixa embornal 750x290x55 117,05
Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embor-
nal, de 790x335x40 mm exterior del marc, i mides de la reixa de
745x250 de fundició dúctil, de classe C-250 i complint la normativa EN
124, col.locat amb morter mitx 1:0.5:4.

CENT DISSET  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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03.03.06 Ml Caixa i reixa interceptor fundició 980x550x395 184,66
Subministre i col.locació de caixa i reixa prefabricada de fundició de
classe D-400 per al desguàs de les aigües superficials en peces de
980mm de llargada, 550 mm d'amplada i 395 mm de profunditat de ca-
nal tipus CF50 de fundició dúctil Benito o equivalent. Incloent excava-
ció, reblert, transport a abocador del material i peces especials i ele-
ments auxiliars per a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Com-
plint la normativa EN 124.

CENT VUITANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

03.03.07 Ml Claveguera PE corrugat ø250mm 17,11
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat
ø250 mm exterior i ø218 mm interior amb la cara interior llisa, tipus
Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part propor-
cional de peces especials ancoratges, proves i connexions. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials
(maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'esco-
mesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzon-
tal.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

03.03.08 M3 Formigó H-20 protecció servei 69,45
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas
de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a dei-
xar els tubs totalment protegits.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

03.03.09 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova 132,00
Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota
nova del paviment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris ne-
cessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del
marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de
sanejament.

CENT TRENTA-DOS  EUROS

03.03.10 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil 189,64
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa
dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent
al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb mor-
ter mitx 1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i fer-
ro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
03.04.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 2,82

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en
tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la
preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb
sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalitza-
ció, el posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compac-
tació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part
proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a
120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreua-
ments amb altres serveis.

DOS  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

03.04.02 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 2,98
Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm interior i 90mm ex-
terior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de
l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i re-
cobert amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment
instal.lat.

DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

03.04.03 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2 2,35
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

DOS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

03.04.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2 3,50
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb co-
berta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE
RV-K 0,6/1 kV.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.04.05 Ut Dau de formigó base 120x120x140 221,19
Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
120x120x140 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó
HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el
model a instal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva
suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.

DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

03.04.06 Ut Desplaçament Columna de gran alçada, superior a 10m 375,87
Desplaçament de columna existent de gran alçada, superior a 10m,
amb la desconnexió i desmuntatge en la situació existent, transport a
nova ubicció, instal·lació, connexions, anivel·lació i orientació a nova
ubicació. sobre dau de formigó, totalment instal·lat i en correcte funcio-
nament.

TRES-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS

03.04.07 Ut Quadres CLAVED 8,64
Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusi-
bles a instal.lar dins de la portella de la columna.

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.04.08 Ut SiC Làmpada HM 400W 90,83
Subministrament i substitució de làmpada existent, per una làmpada
de HM de 400W amb una vida de 16.500 hores, CCT (K) de 3.000,
una longitud de 90mm. S'inclou la retirada de la làmpada existent, el
seu transport i cànon d'abocador, i la instal·lació de la nova làmpada
amb substitució del portalàmpades en cas d'ésser necessari o l’ade-
quació d'aquest, així com la neteja de la llumenera exterior i interior-
ment.  La partida inclou la part proporcional de seguretat i salut per la
realització del treballs.

NORANTA  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

03.04.09 M3 Rebliment manual terra a rases 9,48
Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

NOU  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

 Pàgina 60



QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.04.10 Ut Pericó per serveis 40x40x100 100,23
Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165l.

CENT  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

03.04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35 48,20
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o similar, clas-
se B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva
ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B. Complint la normati-
va EN 124.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS

03.04.12 PA Adequació de l'enllumenat existent de l'aparcament 435,00
Partida alçada d'import màxim per la posada en funcionament de l'en-
llumenat de l'aparcament. S'inclou la maquinària i la mà d'obra neces-
sària per portar a terme l'adequació de tot l'aparellatge de les colum-
nes, la revisió de l'estat actual d'aquestes, i el subministrament i col·lo-
cació del material necessàri per posar-la en marxa aprofitant al màxim
els materials existents. No s'inclou l'execució de rases ni el subministra-
ment de tubs de polietilè. 

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS

SUBCAPITOL 03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES
03.05.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20 14,52

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.05.02 Ml Vorada formigó jardí model recte 8x100x20 18,32
Vorada jardí de formigó model recte tipus F-8 de 8x100x20 de color
gris,  incluit part proporcional de peces corbes, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. 

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

03.05.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3 22,18
Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de for-
migó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de
peces corbes, buneres davant dels embornals i peces especials per a
guals per vehicles i vianants.

VINT-I-DOS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

03.05.04 Ut Formació de gual per vianants 77,52
Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot fins a cota
de paviment i la formació de pendents segons plànols de detall.

SETANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.05.05 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat 7,50
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulo-
metria equivalent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del mate-
rial al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.05.06 M3 Paviment de formigó acabat ratllat 75,28
Subministrament i col.locació de paviment de formigó HM-20/B/20/IIa,
inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat
mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dilatació trans-
versals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc en-
tre 4 i 6 m de distància.

SETANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

03.05.07 M3 Paviment de formigó acabat natural 71,54
Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15 amb mida
de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica adhuc l'abocament, este-
sa i vibrat manual amb acabat natural.

SETANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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03.05.08 Tn Paviment [<5CM] acabat amb slurry 90,80
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició densa amb acabat superficial amb slurry de color asal-
monat o a escollir, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

NORANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

03.05.09 M2 Panot color 20x20x4    a tacs 22,73
Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabricades de pa-
not de color vermell de morter, a tacs de 20x20x4 cm, col.locades a
truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland inclo-
ent remat de protecció de formigó a 45º en línia de façana.

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

03.05.10 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60 128,98
Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de
vehicles de 60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada so-
bre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part pro-
porcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Total-
ment col.locat.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

03.05.11 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60 82,01
Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per ex-
trem de gual de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície
de 123 kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i
rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó,
morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locada.

VUITANTA-DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
03.06.01 M2 Fresat superficial aglomerat 1,75

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina fresadora
especial en un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre camió i transport a
l'abocador.

UN  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.06.02 M2 Refinat i compactació de l'esplanada 0,51
Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la hu-
mitat óptima.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

03.06.03 M3 Subbase tot-ú artificial ZA20 9,70
Subbase de tot-u artificial amb subministrament, estesa i piconat del
material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil teòric del ter-
reny.

NOU  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

03.06.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat 7,50
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulo-
metria equivalent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del mate-
rial al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.06.05 M2 Làmina impermeabilitzant de PEAD 1.5mm 4,81
Subministrament i col.locació de làmina de PEAD de 1.5mm de gruix
de color negre, a base de polietilè d'alta densitat obtingut per extrusió
per impermeabilització de basses, amb unió termo-soldada estesa
amb làmines de 5.80m d'amplada, incloent soldadura, anclatges, refor-
ços en punts dèbils, totes les peces especials i elements auxiliars total-
ment acabat.

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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03.06.06 M3 Paviment de formigó HA-25-B20-I, 20cm, pt.1%,reglejat, vibrat, fratasat, rugos,juntes 97,78
Subministrament i col.locació de formigó HA-25-B20-I, de gruix promig
20cm, petita inclinació no superior al 1%, malla el.lectrosoldada d'ele-
ments corrugats 15x15x05 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'enco-
frat, l'abocament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i
l'acabat superficial de textura rugosa. També inclou la formació de jun-
tes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del gruix de la
llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

NORANTA-SET  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

03.06.07 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm, pt.2%,reglejat, vibrat, fratasat,
rugos,juntes

92,31

Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix pro-
mig 20cm, petita inclinació transversal al 2%, malla el.lectrosoldada d'e-
lements corrugats 20x20cm Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs
l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat ro-
tatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També inclou la formació
de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del
gruix de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

NORANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

03.06.08 Ml Cuneta de formigó armat de 80 cm TTR-10 21,13
Cuneta de formigó armat tipus TTR-10, realitzada amb 15 cm de gruix
de formigó HA-20/B/20/IIa de 0,80m. d'amplada i 0.15m. de fondària,
incloent perfilament i compactació fins al 95% del pròctor modificat a
l'esplanada d'assentament, i incloent encofrat i desencofrat, totalment
acabada, amb acabat lliscat fi.

VINT-I-UN  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

03.06.09 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M. 17,11
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga, i la col·locació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

DISSET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

03.06.10 M2 Reg d'emprimació  ECL-1 0,51
Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat lent,
tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores abans que l'aglomerat.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

03.06.11 M2 Reg d'adherencia  EAR-1 0,43
Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica aiònica de curat ràpid, ti-
pus EAR-1.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

03.06.12 Tn Paviment [<5CM] acabat amb slurry 90,80
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició densa amb acabat superficial amb slurry de color asal-
monat o a escollir, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

NORANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

03.06.13 Tn Paviment [AC22 D][<7CM] 50,71
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició densa mida màxima de l'àrid 22, estesa i compactada
amb capa fins a 7 cm de gruix.

CINQUANTA  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

03.06.14 Tn Paviment [AC16 D][<6CM] 53,80
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició densa, estesa i compactada amb capa fins a 6 cm de
gruix.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

03.06.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat 568,00
Subministrament i col.locació d'aglomerat tipus AC 16 D en formació
de ressalt d'aglomerat segons plànols de detall per la reducció de la ve-
locitat dels vehicles. Totalment acabat.

CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS
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03.06.16 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65 1,75
Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de
terres i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o
similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la
tracció de 21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escu-
llera segons secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu per
evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxi-
liars.

UN  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.06.17 M3 Paviment graves < 10 mm. 22,24
Paviment natural, de grava amb cares arrodonides de 5-10 mm, amb
estesa i piconat del material.

VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.07 SENYALITZACIÓ
03.07.01 Ml Pintura de línia discontínua 10cm color verd separació carril bici 0,63

Pintura en línia amb pintura de color verd amb dos components a mà-
quina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.
Mesura: longitud linial total.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

03.07.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm eix carrer 0,55
Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: longi-
tud linial total.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

03.07.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm 0,75
Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

ZERO  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.07.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm 1,69
Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

UN  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

03.07.05 M2 Pintura en pas zebra 6,91
Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microes-
feres de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesu-
ra: superfície total teòrica de pintura sobre plànol.

SIS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

03.07.06 M2 Pintura verda illes circuit vial 10,07
Pintura en illes circuit vial amb pintura verda amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de
microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre pro-
mig. Mesura: superfície total teòrica de pintura sobre plànol.

DEU  EUROS amb SET CÈNTIMS

03.07.07 M2 Pintura en zona zebrejada 3,58
Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pintura
amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica sobre plà-
nol.

TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

03.07.08 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa 11,77
Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a màqui-
na inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de micro-
esferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

ONZE  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.07.09 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS 35,16
Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a màqui-
na inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de micro-
esferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

TRENTA-CINC  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

 Pàgina 64



QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.07.10 Ut Senyal horitzontal minusvàlids 42,37
Pintura en forma de cadira minusvàlid amb pintura amb dos compo-
nents a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

QUARANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

03.07.11 Ut Canvi de color i neteja maquinària 180,30
Canvi de color i neteja de la maquinària de pintat, per tal de procedir a
la realització de la senyalització vial mitjançant un altre color diferent
del blanc.

CENT VUITANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

03.07.12 Ut Senyal horitzontal LOGO carril bici 35,16
Pintura en forma de LOGO carril bici, segons indicacions D.F. i Ajunta-
ment, amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcat-
ge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autor-
reflexives de 381 micres de diàmetre promig.

TRENTA-CINC  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

03.07.13 Ut Senyal Tipus vertical indicació CALÇADA COMPARTIDA, REFLEX I, de 60x90 cm 120,25
Subministrament i col.locació de senyal vertical d'Identificació de situa-
ció de calçada compartida homologada, de 60x90 cm d'alumini d'alta
reflectància 18/10º aleació 1050 H24 de G1,8mm, amb plec de segure-
tat doble 90º de 20mm, rotulació impresa digitalment en retroreflectant
E1, nivell-1 E.G., tractament final esmaltat, amb durabilitat mínima 7
anys, amb el missatge "ATENCIÓ" I "CALÇADA COMPARTIDA" i amb
els logotips de bicicleta i vehicle a motor. Incloent tasques de col.loca-
ció.

CENT VINT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

03.07.14 Ut Senyal Tipus P-15a, REFLEX I, 70cm 57,10
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-15a (Perill ressalt) de
70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de
col.locació.

CINQUANTA-SET  EUROS amb DEU CÈNTIMS

03.07.15 Ut Senyal Tipus P-20, REFLEX I, 70cm 57,10
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-20 (Perill proximitat de
pas de vianants) de 70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, inclo-
ent tasques de col.locació.

CINQUANTA-SET  EUROS amb DEU CÈNTIMS

03.07.16 Ut Senyal Tipus P-22, REFLEX I, 70cm 57,10
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-22 (Perill presència de
ciclistes) de 70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tas-
ques de col.locació.

CINQUANTA-SET  EUROS amb DEU CÈNTIMS

03.07.17 Ut Senyal Tipus R-2 REFLEX I octògon 60cm 89,58
Subministrament i col.locació de senyal tipus R-2 (STOP) de 60 cm d'a-
lumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

VUITANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

03.07.18 Ut Senyal Tipus R-101, REFLEX I, de 60cm 69,60
Subministrament i col.locació de senyal tipus R-101 (direcció prohibi-
da) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques
de col.locació.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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03.07.19 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX I, 60x60 64,49
Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (aparcament) de
60x60 cm d'alumini d'alta reflectància incloent tasques de col.locació.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

03.07.20 Ut Cartell indicatiu situació hidrant 49,50
Subministre i col·locació del cartell indicatiu de la situació de l'hidrant.
Tot inclòs, amb peu metàlic, ancoratges i base de formigó, totalment
acabat.

QUARANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.07.21 Ut Pal per senyal vertical d'alumini Ø60x2mm 92,25
Subministrament i col.locació de pal d'alumini de fins a 3,5 m d'alçada,
per fixació de senyal vertical de trànsit de secció circular i diàmetre
60mm amb 2mm de gruix de xapa totalment d'alumini estriat, inlcoent
les abraçaderes i elements necessaris per fixar els senyals correcta-
ment, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport
a abocador dels materials sobrants.

NORANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 04 JARDINERIA I REG
SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA
04.01.01 m2 Eliminació espècies al·lòtones, desbrossada man., excav., reblert terra vegetal 9,01

Eliminació d'espècies al·lòctones i de ràpid creixement, consistents en,
desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb cap-
çal de fil o disc, sense recollir la brossa, recollida de les restes vegetals
per la càrrega en camió, excavació amb retroexcavadora de terra amb
arrels fins a 60cm de profunditat i càrrega en camió per portar a aboca-
dor, aplicació d'herbicides, reblert del sot excavat amb terra vegetal, re-
finat i compacatació. Totalment acabat per evitar la seva nova reapari-
ció i propagació a altres zones. Treballs i materials i auxiliars inclosos.

NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS

04.01.02 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 4,65
Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excava-
ció en roca i la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre
perfil teoric sense esponjament.

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

04.01.03 M3 Transport terres a l'abocador 3,10
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb
camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

04.01.04 M3 Cànon d'abocador per terres 1,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

UN  EUROS

04.01.05 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals 8,00
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes ve-
getals com arbres, arbustos, etc.

VUIT  EUROS

04.01.06 M3 Aportació i estesa de terres vegetals 8,05
Aportació i estesa de terra vegetal, sense la presència de pedres, espe-
cialment adobada amb un 10 % de turba i adob amb fems de granja re-
finada, per a zona de jardins, incloent la descàrrega i la preparació així
com l'aplicació d'herbicida adequat per la plantació de tot tipus de vege-
tació.

VUIT  EUROS amb CINC CÈNTIMS

04.01.07 u Tala directa arbre <6m,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge
dist<20km

5,19

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

CINC  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.01.08 u Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge
dist<20km

5,79

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny
de 20 km)

CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

04.01.09 m2 Desbrossada terreny desbrossadora autoport. <=20CV,ampl.=0,9-1,2m,brossa
h>60cm,pend.<12%

0,13

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autopor-
tant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària
de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de mà-
quina, sense recollir la brossa

ZERO  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

04.01.10 m2 Desbrossada terreny desbrossadora trinx. 6CV,ampl.=0,6-1m,brossa
h<=40cm,pend.<12%

0,14

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxado-
ra de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a
1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12
%, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la bros-
sa

ZERO  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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04.01.11 m2 Despedr.terr. tràns. 10cm,tractor pneumàtics 70-94CV,forquilla
ampl.=1,66-2,65m,pend.<12%,s/càrrega

0,34

Despedregament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 10
cm, amb tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV)
amb equip despedregador tipus forquilla amb remolc, amb una amplà-
ria de treball d'1,66 a 2,65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense
incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

ZERO  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

04.01.12 m2 Llaurada terr.compact. 0,3m,tractor pneumàtics 35-54CV,ampl.=1,8-2,39m 0,18
Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor so-
bre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'u-
na amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

ZERO  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

04.01.13 m3 Subministr.terra selec.aport. 4,20
Subministrament de terra seleccionada d'aportació

QUATRE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

04.01.14 m3 Terrap/pic.p/coron.terrap.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM 2,47
Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tole-
rable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

DOS  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

04.01.15 m2 Fresatge terreny compact.0,4m,tractor pneumàtics
35-54CV,ampl.=2-2,99m,pend.12-25%

0,34

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor so-
bre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'u-
na amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

ZERO  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT
04.02.01 u Subministrament Alnus glutinosa perím=16-18cm,arrel nua 41,99

Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua

QUARANTA-UN  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

04.02.02 u Subministrament Celtis australis perím= 18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm
s/NTJ

142,10

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm se-
gons fórmules NTJ

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS

04.02.03 u Subministrament Crataegus monogyna perím=14-16cm, arrel nua 76,26
Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 14 a 16 cm,
amb l'arrel nua

SETANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

04.02.04 u Subministrament Fraxinus angustifolia perím=18-20cm, pa terra
D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ

87,45

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

VUITANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

04.02.05 u Subministrament Malus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm
s/NTJ

124,27

Subministrament de Malus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm se-
gons fórmules NTJ

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

04.02.06 u Subministrament Pyrus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm
s/NTJ

124,27

Subministrament de Pyrus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm se-
gons fórmules NTJ

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

04.02.07 u Subministrament Populus alba perím=14-16cm, pa terra D>=45cm,h>=31,5cm s/NTJ 41,20
Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons
fórmules NTJ

QUARANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS
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04.02.08 u Subministrament Populus nigra Italica perím=16-18cm, arrel nua 23,69
Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

04.02.09 u Subministrament Prunus avium sylvestris perím=16-18cm, pa terra
D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ

69,79

Subministrament de Prunus avium sylvestris de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

SEIXANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

04.02.10 u Subministrament Quercus ilex perím=16-18cm, contenidor 35l 162,10
Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, en con-
tenidor  de 35 l

CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS

04.02.11 u Subministrament Salix alba perím=14-16cm, arrel nua 25,56
Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel
nua

VINT-I-CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

04.02.12 u Subministrament Salix fragilis perím=14-16cm, arrel nua 25,07
Subministrament de Salix fragilis de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'ar-
rel nua

VINT-I-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS

04.02.13 u Subministrament Sorbus domestica perím=14-16cm,arrel nua 64,18
Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm,
amb l'arrel nua

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

04.02.14 u Subministrament Ulmus minor (U. carpinifolia) perím=14-16cm,arrel nua 42,54
Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 14 a
16 cm, amb l'arrel nua

QUARANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.02.15 u Subministrament Pinus pinea h=400-450cm, contenidor 120-140l 369,00
Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 400 a 450 cm, en conteni-
dor  de 120 a 140 l

TRES-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS

04.02.16 u Subministrament Salix atrocinerea perím=14-16cm, arrel nua 25,07
Subministrament de Salix atrocinerea de perímetre de 14 a 16 cm,
amb l'arrel nua

VINT-I-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS

04.02.17 u Plant.planifoli,arrel nua,perím=14-18cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25%,subst.30%
p/terra jard.

28,05

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua,  de 14 a 18 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent infe-
rior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres so-
brants a camió

VINT-I-VUIT  EUROS amb CINC CÈNTIMS

04.02.18 u Plant.planifoli,pa
terra/conten.,perím=18-25cm,100x100x60cm,m.mec.,pend.<25%,subst.30% p/terra
jard.

45,86

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), exca-
vació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega de les terres sobrants a camió

QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

04.02.19 M2 Mulch 2,03
Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat
orgànic (mulch) de restes triturades semicompostades de poda d'ar-
bres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10
cm

DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I PRATS
04.03.01 u Subministrament Arbutus Unedo h=40-60cm, en contenidor 3l 2,64

Subministrament de Aburstus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en conte-
nidor de 3 l

DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.03.02 Ml Buxus Sempervivens d'alçada 80-100 cm (Boix) 16,80
Subministre, excavació i col.locació de Boix "Buxus Sempervivens",
cultivat en contenidor, de 80 a 100 cm d'alçària, amb una densitat de 3
plantes/ml. S'inclou la col.locació d'abonament, reg i els primers ajuts
durant el primer mes.

SETZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

04.03.03 u Subministrament Clematis vitalba h=40-60cm, en contenidor 3l 2,00
Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en conte-
nidor de 3 l

DOS  EUROS

04.03.04 u Subministrament Coriaria myrtifolia alvèol forest. en contenidor de 1l 0,59
Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal, en contenidor
de 1 l.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

04.03.05 u Subministrament Cornus sanguinea h=60-80cm, en contenidor 3l 2,50
Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en con-
tenidor de 3 l

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

04.03.06 u Subministrament Corylus avellana h=40-60cm,en contenidor 1,5l 2,05
Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 40 a 60 cm, en con-
tenidor d'1,5 l

DOS  EUROS amb CINC CÈNTIMS

04.03.07 u Subministrament Equisetum hyemale h=20-30cm, en contenidor 1,3l 2,33
Subministrament de Equisetum hyemale d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

04.03.08 u Subministrament Hedera helix h=40-60cm, en contenidor 1,3l 1,78
Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,3 l

UN  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

04.03.09 u Subministrament Pistacia lentiscus h=30-50cm, en contenidor 1,3l 2,00
Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en con-
tenidor d'1,3 l

DOS  EUROS

04.03.10 u Subministrament Rhamnus Alaternus h=40-60cm, en contenidor 3l 4,14
Subministrament de Rhamnus Alaternus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

QUATRE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

04.03.11 u Subministrament Rosa canina h=40-60cm en contenidor 3l 2,28
Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en conteni-
dor de 3 l

DOS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

04.03.12 Ut Subministrament de Salix eleagnos h=80-100, en contenidor de 3l 3,77
Subministrament, excavació i col.locació de Salix eleagnos amb una al-
çada de 80-100 cm., amb contenidor protegit de tres litres. S'inclou la
col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts durant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

TRES  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

04.03.13 u Subministrament Sambucus nigra h=80-120cm, en contenidor 17l 2,95
Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en con-
tenidor de 17 l

DOS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

04.03.14 u Subministrament Spartium junceum h=60-80cm, en contenidor 1,5l 1,60
Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en con-
tenidor d'1,5 l

UN  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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04.03.15 u Subministrament Tamarix africana h=60-80cm, en contenidor 3l 2,23
Subministrament de Tamarix africana d'alçària de 60 a 80 cm, en con-
tenidor de 3 l

DOS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

04.03.16 u Subministrament Viburnum tinus h=60-80cm, en contenidor 10l 3,65
Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en conte-
nidor de 10 l

TRES  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

04.03.17 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=10-20l,60x60x30cm,m.man.,pend.<35%,terra
excav.+10% comp.

6,13

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 20 l, ex-
cavació de clot de plantació de 60x60x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

04.03.18 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=5-10l,45x45x30cm,m.man.,pend.<35%,terra
excav.+10% comp.

4,44

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, ex-
cavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.03.19 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra
excav.+10% comp.

1,76

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, ex-
cavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

UN  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

04.03.20 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra
excav.+10% comp.

1,47

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, ex-
cavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

04.03.21 M2 Mulch 2,03
Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat
orgànic (mulch) de restes triturades semicompostades de poda d'ar-
bres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10
cm

DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

04.03.22 m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix
mant.lleg+gram,sembrad.mec.,pend.<25%,sup.2000-5000m2+1 sega

0,43

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteni-
ment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembra-
dora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000
a 5000 m2, i la primera sega

ZERO  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

04.03.23 m2 Hidrocob. aigua,mulch,estabilitzador 0,65
Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla pica-
da i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base
acrílica

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

04.03.24 m2 Hidrosembra barreja p/gespa mixta+esp.arbustiv/flor,35g/m2,
aigua,mulch,adob,bioactivador microbià,e

0,68

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície  de 2000 a 5000 m2

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 04.04 XARXA DE REG
04.04.01 m Excav.rasa instal.15x40cm,rebl.+compact.minirasad.man. 1,25

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

04.04.02 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,80x80x85cm,s/solera formigó 134,29
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació

CENT TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

04.04.03 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre 221,83
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de
80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm,
encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formi-
gó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb
morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la seva col·loca-
ció totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

04.04.04 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,B125,col.mort. 146,20
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recol-
zada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT CÈNTIMS

04.04.05 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

8,79

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, con-
nectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

VUIT  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

04.04.06 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

6,95

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, con-
nectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

04.04.07 m Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

5,70

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, con-
nectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

CINC  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

04.04.08 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

3,48

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, con-
nectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

TRES  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

04.04.09 m Canonada deg.17mm,degoters c/50cm,soterra. 1,19
Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb dego-
ters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.04.10 u Anella degoteig tub 17mm,degoters c/33cm,d=120cm,soterrada 7,08
Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb de-
goters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'a-
nella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

 Pàgina 72



QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

04.04.11 u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa
fosa,pint.epoxi,instal.

208,19

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i
amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

DOS-CENTS VUIT  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.04.12 u Aspersor turbina,r:4-9m,cos plàstic h=15cm,1/2´´,s/ vàlvula antidrenatge,connexió
bobina

50,01

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emer-
gent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense
vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

CINQUANTA  EUROS amb UN CÈNTIMS

04.04.13 u Ventosa rosca.,DN=1/2´´, plàstic, munt.sot. 14,95
Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2´´, de plàstic, muntada en pe-
ricó de canalització soterrada

CATORZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

04.04.14 u Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal. 16,50
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63
mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

SETZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

04.04.15 u Vàlvula de rentat reg degoteig,mat.plàstic,d:1'',pericó 11,87
Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

ONZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

04.04.16 u Vàlvula antidrenant reg degoteig,mat.plàstic,d:1'',pericó 11,85
Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

ONZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

04.04.17 u Prog.reg 9 V,sistema teclat p/radio,preu alt,n.estacions =<6 ,munt.superf.conn.
ap.control/el.gobern

268,54

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.04.18 u Cònsola programació via radio+connexió ordinador gestió 412,45
Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb progra-
ma de gestió de reg

QUATRE-CENTS DOTZE  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

04.04.19 u Electovàlvula reg 2´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 169,93
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  de 2´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

CENT SEIXANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

04.04.20 u Electovàlvula reg 1´´1/2,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 147,98
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´1/2 de diàmetre, de mate-
rial plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

CENT QUARANTA-SET  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

04.04.21 u Electovàlvula reg 1´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 88,69
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´ de diàmetre,  de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

VUITANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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04.04.22 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=10bar,PVC+PVC,munt.superf. 35,75
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10
bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tan-
cament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada su-
perficialment

TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

04.04.23 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=10bar,PVC+PVC,munt.superf. 24,28
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar
de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tanca-
ment de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada super-
ficialment

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

04.04.24 u Estació meteorològica,connect.program.local, instal.+calibr. 292,75
Estació metereològica per a connectar a un programador local, ins-
tal·lada en alçada i calibrada

DOS-CENTS NORANTA-DOS  EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS

04.04.25 u Filtre reg D=1´´1/2 plàstic d'anelles,120mesh,s/vàlvula de purga,+presa
manomètrica,roscat

75,26

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat

SETANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

04.04.26 u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1'' conn. 26,72
Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

04.04.27 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar 328,21
Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada

TRES-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb VINT-I-UN
CÈNTIMS

04.04.28 u Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent 435,05
Subministrament i instal·lació d'equip programador per a la centralitza-
ció remota de la xarxa de reg; Equip de SAMCLABOX amb referència
SBP042 o equivalent; d'alimentació 24 Vac i 4 estacions de reg    

QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb CINC
CÈNTIMS

04.04.29 u Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000 349,95
Subministrament i instal·lació d'equip repetidor per a la centralització re-
mota de la xarxa de reg; Equip de SAMCLA SCR100 amb referència
REP000 o equivalent; d'alimentació 9 V

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

04.04.30 u Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de reg i equip bàsic de control de
reg

7.500,00

Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de reg i equip bàsic de
control de reg

SET MIL CINC-CENTS  EUROS

 Pàgina 74



QUADRE DE PREUS 1
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS
04.05.01 M2 Manteniment plantacions sector 2 anys 1,45

Manteniment durant dos anys de les plantacions. S'inclou la revisió i
control del sistema de reg, la retirada de les males herbes i el manteni-
ment del munch orgànic, l'adobat, les podes de formació d'arbres, ar-
bustos i entapissants, els treballs fitosanitaris i tots els treballs comple-
mentaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de manteniment de
l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona.

UN  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 05 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA
05.01 PA Preservació i protecció de La Penya, recrescut mota terra vegetal 6.043,27

Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tas-
ques necessàries per la preservació i protecció de La Penya en tot
l'àmbit de les obres, tant a la zona del Falgar, La Verneda, l'aparca-
ment i la pujada des de l'aparcament a la Penya. Tasques consistents
en la formació del recrescut de la mota amb terra vegetal d'aportació, i
el reperfilat i distribució del material necessari per deixar-ho totalment
acabat, per evitar que les aigües pluvials evaqüin per la paret de La Pe-
nya, o d'altres conseqüències.

SIS MIL QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

05.02 PA Vigilància i manteniment de La Penya, manteniment anual 3.010,93
Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tas-
ques necessàries per la vigilància i manteniment de La Penya en tot
l'àmbit de les obres, tant a la zona del Falgar, La Verneda, l'aparca-
ment i la pujada des de l'aparcament a la Penya. Tasques consistents
en la vigilància, mantgeniment i reparació del recrescut de la mota amb
terra vegetal d'aportació, i el reperfilat i distribució del material necessa-
ri per deixar-ho totalment acabat, per evitar que les aigües pluvials eva-
qüin per la paret de La Penya, o d'altres conseqüències, durant el pe-
riode d'uny any. Inclou totes les visites a l'àmbit, el material, maquinà-
ria, mà d'obra i mitjans necessaris, pel manteniment i preservació idò-
nia de La Penya.

TRES MIL DEU  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

05.03 ut Formació refugi nidificació d'aus a La Penya, 60cm Ø15cm i 2% 16,78
Realització dels treballs necessaris per la formació d'un nou refugi de
nidificació d'aus a La Penya, de profunditat 60cm, Ø15cm i pendent
descent cap a l'exterior del 2%. Els forats es realitzaran en llocs en lloc
adients estables de La Penya, que no provoquin cap desmoronament
de la paret, i a una alçada prevista a 2/3 d'alçada des de l'explanada in-
ferior i a 1/3 de la part superior. Inclosos treballs, materials i mitjans au-
xiliars necessaris.

SETZE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
06.01 PA Obres no previstes en projecte aplicació Quadres de Preus 21.992,08

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra
no previstes en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

VINT-I-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS  EUROS amb
VUIT CÈNTIMS

06.02 PA Obres no previstes en millores aplicació Quadres de Preus 13.125,64
Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra
no previstes en les millores i amb aplicació dels preus del mateix.

TRETZE MIL CENT VINT-I-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

06.03 PA Cartells anunci obra 750,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministre i col.locació
de cartell d'anunci de l'obra homologat per l'entitat promotora de les
obres.

SET-CENTS CINQUANTA  EUROS

06.04 PA Manteniment termini garantia de les obres d'urbanització, excepte jardineria 2.680,00
Partida alçada a justificar d'import màxim pel mateniment de les obres
d'urbanització, excepte jardineria, durant el termini de garantia de 12
mesos.

DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA  EUROS

06.05 PA Control qualitat 6.500,00
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de to-
tes les unitats d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de
la direcció facultativa.

SIS MIL CINC-CENTS  EUROS

06.06 PA Seguretat i salut a les obres 17.800,00
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord
amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com to-
tes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions ini-
dividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i re-
col.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

DISSET MIL VUIT-CENTS  EUROS

06.07 Ut Aixecament plànol topogràfic 2.450,00
Aixecament de plànol topogràfic de tota l'actuació una vegada acabada
l'obra, amb ordinador, aixecament de tots els serveis i instal.lacions i
actualització de plànols as-built.

DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

06.08 PA Topografia replanteig obres 1.452,00
Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els
treballs de camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les
unitats d’obra amb els medis a facilitar per l’empresa constructora,
d’acord amb les directrius de la direcció facultativa.

MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS

06.09 Ml Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram 1,42
Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram

UN  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

06.10 PA Inspecció xarxa clavegueram amb càmera TV 2.300,00
Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció de la xarxa
de clavegueram amb càmera TV per empresa autoritzada, amb entre-
ga de l'enregistrament de la xarxa en format digital i informe del tècnic
especialitzat amb plànol amb indicació d'incidències, escomeses i geo-
metries singulars de la xarxa.

DOS MIL TRES-CENTS  EUROS

Josep Barberillo Gesa
 esa, s.l.G
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Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat 6.410
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CAPITOL 01 ÀMBIT EL FALGAR
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
01.01.01 Ml Desmuntatge tanca metàl.lica

Desmuntatge de tanca de reixa metàl.lica, incloent l'extracció dels pilars i els seus
fonaments, càrrrega, transport i cànon a abocador autoritzat.

O09 0,007 H. Oficial paleta 2ª 19,53 0,14
O12 0,007 H. Manobre 18,39 0,13
M18 0,007 H. Compressor 2 martells 16,28 0,11
M03 0,016 H. Camió 20 Tn 53,89 0,86
MCANONAT 0,050 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 0,05
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1,30 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 0,27
Maquinaria......................................................................... 0,97
Materials ............................................................................ 0,05
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,32

01.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles
Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , in-
cluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.

O09 0,020 H. Oficial paleta 2ª 19,53 0,39
O12 0,020 H. Manobre 18,39 0,37
M18 0,020 H. Compressor 2 martells 16,28 0,33
M07 0,030 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,64
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 2,70 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 0,76
Maquinaria......................................................................... 1,97
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,78

01.01.03 M3 Retirada i acopi de tot-u existent
Retirada per mitjans mecànics, del tot-u existent en diverses zones. S'inclou el
transport interior del material, l'acopi, i el posterior transport fins a zones concretes
per la seva recol·locació. 

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
M07 0,035 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,91
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,80 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Maquinaria......................................................................... 1,91
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,91

01.01.04 M3 Transport interior de terres i runes
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans
mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

M05 0,010 H. Camió dumper 3 eixos 39,70 0,40
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Maquinaria......................................................................... 0,95
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,98

01.01.05 M3 Matxuqueig de runes amb màquina automotriu
Tractament de valorització mitjançant el matxuqueig de runes apilades a obra amb
planta automotriu sobre cadenes, incloent transport de màquinària a obra, aportació
de les runes a la trituradora, retirada del material granular fins nou acopi, classifica-
ció del material per granulometries i acopi a obra a l'espera de ser reciclat en subba-
ses de paviments. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

O11 0,100 H. Manobre especialitzat 19,03 1,90
M07 0,083 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 4,52
M40 0,100 H. Matxucadora mat.petri, sobre erugues, capacitat:6-15 m3/h + cinta

càrrega mat.triturat
14,56 1,46

%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 7,90 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 1,90
Maquinaria......................................................................... 5,98
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,96
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01.01.06 PA Neteja de brosses i pedres properes a la Penya
Partida alçada a justificar d'import màxim pels treballs necessaris per la neteja de to-
ta la brossa i les pedres existents a la zona del Falgar, properes a la penya i als ca-
mins interiors. Totalment acabat, segons criteris de la direcció facultativa. Inclòs
transport i cànon de residus.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.800,00

SUBCAPITOL 01.02 MOVIMENTS DE TERRES
01.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

01.02.03 M3 Realització de cates localització serveis
Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, in-
clòs excavació, rebliment, transport a abocador de les terres i runes sobrants, se-
nyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta, presa de
dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

O12 0,510 H. Manobre 18,39 9,38
M09 0,300 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 15,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 24,40 0,73

Ma d`obra .......................................................................... 9,38
Maquinaria......................................................................... 15,00
Altres.................................................................................. 0,73

TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,11

01.02.04 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)
Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  so-
bre camió.  Inclou l'arrencada a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 me-
tres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,010 H. Manobre 18,39 0,18
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,70 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,18
Maquinaria......................................................................... 0,55
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,75

01.02.05 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00
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01.02.07 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65
Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evi-
tant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistèn-
cia a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de 21.5kN/m i un pes de 285
g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i ele-
ments auxiliars.

O17 0,030 H. Oficial 1ª col.locador 21,00 0,63
O18 0,030 H. Ajudant de col.locador 20,44 0,61
PU1703 1,000 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 0,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,70 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 1,24
Materials ............................................................................ 0,46
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,75

01.02.08 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per medi de
camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P2097 1,000 M3 Terra de prestec 1,10 1,10
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,00 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 1,10
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,08

01.02.09 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equiva-
lent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modi-
ficat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric del terreny.

O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
P04331 1,150 M3 Tot-ú reciclat 3,00 3,45
M11 0,023 H. Motonivelladora 55,40 1,27
M16 0,023 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,48
M06 0,012 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,30 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 0,55
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materials ............................................................................ 3,50
Altres.................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,50

01.02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.02.11 M3 Rebliment màquina terra cel obert
Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,013 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,71
M15 0,013 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,40 0,04

Maquinaria......................................................................... 1,43
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,47

 Pàgina 3

QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.03 XARXA DE DRENATGE
01.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.03.02 M3 Rebliment màquina terra a rases
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.03.03 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·lo-
cació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11

01.03.04 M3 Rebliment màquina sauló rases
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.03.05 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.03.06 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.03.07 M3 Transport interior de terres i runes
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans
mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

M05 0,010 H. Camió dumper 3 eixos 39,70 0,40
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Maquinaria......................................................................... 0,95
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,98
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01.03.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø343 mm in-
terior i ø400 mm exterior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa cir-
cumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials ancoratges,
proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces es-
pecials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa
existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P1263 1,050 Ml Tub corrugat PE ø 400mm 28,00 29,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 33,40 1,00

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 29,40
Altres.................................................................................. 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,44

01.03.09 Ml Claveguera PE corrugat ø800mm
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø678 mm in-
terior i ø800 mm exterior amb la cara interior llisa,  tipus Ecopal o similar, rigidesa
circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials, ancoratges,
proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces es-
pecials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa
existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,40
O12 0,200 H. Manobre 18,39 3,68
P705 1,050 Ml Tub corrugat PE ø800mm 160,00 168,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 176,10 5,28

Ma d`obra .......................................................................... 8,08
Materials ............................................................................ 168,00
Altres.................................................................................. 5,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 181,36

01.03.10 Ml Drenatge tub corrugat doble paret PVC Ø 150 ranurat
Subministrament i col.locació de tub corrugat de drenatge de PVC Ø160 ranurat de
doble paret, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, i enllardat de junts
amb morter M 5.

O07 0,240 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,28
O12 0,240 H. Manobre 18,39 4,41
P1477 1,050 Ml Tub drenatge PVCØ150 ranurat doble paret 9,14 9,60
P844 0,057 M3 Formigó HM-20 65,33 3,72
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 23,10 0,69

Ma d`obra .......................................................................... 9,71
Materials ............................................................................ 13,38
Altres.................................................................................. 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,78

01.03.11 M2 Solera 10cm pou de registre
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de
1,15x1,15 m.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 28,00 0,84

Ma d`obra .......................................................................... 18,18
Materials ............................................................................ 9,80
Altres.................................................................................. 0,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,82

01.03.12 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]
Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb
morter M 5.

O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 21,99 8,80
O12 0,400 H. Manobre 18,39 7,36
A17 0,060 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 4,91
P1030 1,050 Ut Peça de pou registre  80x9 cm 34,68 36,41
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Ma d`obra .......................................................................... 17,30
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 39,96
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,48

01.03.13 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa
de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint
la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx 1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral
del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de saneja-
ment.

O07 0,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 13,19
O12 0,600 H. Manobre 18,39 11,03
PU060501 1,000 Ut Bastiment-tapa F.Ductil model Delta diàmetre 65 cm 120,00 120,00
A22 0,025 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,62
P825 0,500 M3 Formigó HA-25 70,53 35,27
P2271 3,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 184,10 5,52

Ma d`obra .......................................................................... 24,72
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 159,27
Altres.................................................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 189,64

01.03.14 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat ma-
lla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel
seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la
seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,040 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 4,18
P825 0,080 M3 Formigó HA-25 70,53 5,64
P2271 10,970 Kg Acer corrugat B500S 0,67 7,35
E0553 93,630 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 146,06
E0515 0,640 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 33,96
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 215,40 6,46

Ma d`obra .......................................................................... 132,65
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materials ............................................................................ 76,84
Altres.................................................................................. 12,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,83

01.03.15 Ut Arqueta sif.registrable 75x75
Formació d'arqueta sifonica registrable de 75x75x75 (interior) amb maó gero de
29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Tapa de formigó de 80x80
cms.

O48 5,500 H. Equip 2 (oficial + ½ manobre) 31,20 171,60
P844 0,100 M3 Formigó HM-20 65,33 6,53
P2428 89,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 38,27
A23 0,090 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 8,76
P2408 4,000 Ut Totxo encadellat 50x20x5 cm 0,15 0,60
P1344 1,000 Ut Tapa de formigó de 80x80 cms. 14,54 14,54
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 240,30 7,21

Ma d`obra .......................................................................... 173,40
Maquinaria......................................................................... 0,12
Materials ............................................................................ 66,53
Altres.................................................................................. 7,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 247,51

01.03.16 Ml Paret pou quadrat int. 100x100cm, peces pref. form. col. mort 1:6
Paret per a pou quadrat int.100x100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·lo-
cades amb morter de ciment 1:6. Inclès part proporcioanl peces especials i con de
reducció.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
BDD1U090 1,050 Ut Peça de pou registre  quadrat int. 100x100cm pref. 60,89 63,93
A17 0,060 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 4,91
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Ma d`obra .......................................................................... 19,32
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 67,48
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 87,02

01.03.17 Ut SiC Bastiment i reixa rectangular interceptora, fosa, 80x80, col·locat
Bastiment i reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 800x800x50 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 col·locada sobre bastiment.

O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 21,99 8,80
O12 0,400 H. Manobre 18,39 7,36
A22 0,020 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,09
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 18,30 0,55
BZ5Z7DC1 1,000 Ut Reixa interceptora fosa 80x80x5cm, C250 244,54 244,54

Ma d`obra .......................................................................... 16,56
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materials ............................................................................ 246,13
Altres.................................................................................. 0,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 263,34

01.03.18 Ut SiC Bastiment i reixa embornal tipus TANGO
Subministrament i col·locació de bastiment i reixa a cuadre tipus TANGO de Benito
o equivalent per embornal, de 990 x 380mm. 

O07 0,990 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,77
O12 0,990 H. Manobre 18,39 18,21
P3835112 1,000 Ut Bastiment i reixa TANGO 990x380 132,15 132,15
A22 0,035 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 3,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 175,80 5,27

Ma d`obra .......................................................................... 40,68
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 134,93
Altres.................................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA.............................................................. 181,06

01.03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø
12 mm, col.locat amb morter M 5.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P1803 1,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 5,93
A17 0,009 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,74
%0154   34 2,000 %. Mitjans auxiliars 10,70 0,21

Ma d`obra .......................................................................... 4,21
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materials ............................................................................ 6,46
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,92

01.03.20 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent
Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de sanejament existent, amb demoli-
ció de la paret de la canonada, la formació de l'entrega de la nova canonada, total-
ment acabat.

O07 2,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 46,18
O12 2,100 H. Manobre 18,39 38,62
P844 0,700 M3 Formigó HM-20 65,33 45,73
M18 1,110 H. Compressor 2 martells 16,28 18,07
M03 0,500 H. Camió 20 Tn 53,89 26,95
MCANONAT 5,030 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 5,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 180,60 5,42

Ma d`obra .......................................................................... 84,80
Maquinaria......................................................................... 45,02
Materials ............................................................................ 50,76
Altres.................................................................................. 5,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 186,00

01.03.21 ml Tub drenant amb geotextil i grava
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 me-
tre de profunditat, transport de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cà-
non corresponent, la col·locació del tub drenant, i el rebliment de la rasa amb grava
de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i el
posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

O07 0,150 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,30
O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
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PU05002 1,050 Ml Tub drenatge PEØ160 ranurat doble paret 5,24 5,50
M09 0,103 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 5,15
M03 0,050 H. Camió 20 Tn 53,89 2,69
MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
P1375 0,500 M3 Grava 40-50 mm 14,32 7,16
PU1703 1,000 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 0,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 28,00 0,84

Ma d`obra .......................................................................... 6,06
Maquinaria......................................................................... 7,84
Materials ............................................................................ 14,12
Altres.................................................................................. 0,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,86

01.03.22 ml Protecció Tub drenant existent amb geotextil i grava
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 me-
tre de profunditat, transport de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cà-
non corresponent, la col·locació del tub drenant, i el rebliment de la rasa amb grava
de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i el
posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
M03 0,030 H. Camió 20 Tn 53,89 1,62
P1375 0,500 M3 Grava 40-50 mm 14,32 7,16
PU1703 1,000 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 0,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,30 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 2,02
Maquinaria......................................................................... 1,62
Materials ............................................................................ 7,62
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,60

01.03.23 ml Protecció Tub drenant amb grava existent amb geotextil
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 me-
tre de profunditat, transport de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cà-
non corresponent, la col·locació del tub drenant, i el rebliment de la rasa amb grava
de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i el
posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

O07 0,030 H. Oficial paleta 1ª 21,99 0,66
O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
PU1703 1,000 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 0,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,70 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 1,21
Materials ............................................................................ 0,46
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,72

01.03.24 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova
Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del pavi-
ment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho to-
talment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es
detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,00
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SUBCAPITOL 01.04 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS SORTIDA DESAIGÜE LLAC
APARTAT 01.04.01 FILTRE DE CAPTACIÓ D'AIGÜES COMUNITAT DE REGANTS
01.04.01.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.04.01.02 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.04.01.03 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.04.01.04 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I
Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura:
superficie teòrica projecte sense mermes.

O12 0,046 H. Manobre 18,39 0,85
P844 0,102 M3 Formigó HM-20 65,33 6,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,50 0,23

Ma d`obra .......................................................................... 0,85
Materials ............................................................................ 6,66
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,74

01.04.01.05 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat
amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,50
O12 1,700 H. Manobre 18,39 31,26
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
C1701100 0,020 h Camió bomba formigonar 151,25 3,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,90 3,42

Ma d`obra .......................................................................... 36,76
Maquinaria......................................................................... 3,03
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,27

01.04.01.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer
B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

O15 0,010 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 0,22
O16 0,012 H. Ajudant de ferrallista 19,53 0,23
P2271 1,050 Kg Acer corrugat B500S 0,67 0,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,45
Materials ............................................................................ 0,70
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,19

01.04.01.07 M2 Encofrat metàl.lic a murs i sostres
Encofrat metàl.lic a murs i sostres per revestir i posterior desencofrat un cop fraguat
i endurit. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,250 H. Oficial 1ª encofrador 24,00 6,00
O14 0,250 H. Ajudant d'encofrador 20,44 5,11
P2063 0,150 Lt Desencofrant formigó 1,39 0,21
P2377 1,000 M2 Plafó metàlic 150 usos 0,21 0,21
P2483 4,000 Ml Puntal telescópic 300 usos 0,05 0,20
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P2363 0,150 Kg Fleix 0,24 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,80 0,35

Ma d`obra .......................................................................... 11,11
Materials ............................................................................ 0,66
Altres.................................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,12

01.04.01.08 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba
Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

O07 0,300 H. Oficial paleta 1ª 21,99 6,60
O12 1,900 H. Manobre 18,39 34,94
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 115,60 3,47

Ma d`obra .......................................................................... 41,54
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 119,07

01.04.01.09 M3 Aportació de graves
Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions inclús,la des-
càrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i mate-
rials necessaris, com encofrats laterals als llocs necessaris.

O12 0,320 H. Manobre 18,39 5,88
P1375 1,000 M3 Grava 40-50 mm 14,32 14,32
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 20,20 0,61

Ma d`obra .......................................................................... 5,88
Materials ............................................................................ 14,32
Altres.................................................................................. 0,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,81

01.04.01.10 PA Connexions de la captació d'aigua de la comunitat de regants
Partida alçada d'import màxim per la realització de les connexions necessàries dis-
senyades en el plànol adjunt al present projecte, per la captació d'aigua de la xarxa
de reg de la comunitat de regants, de la resclosa de Can Jubany. S'inclou tot el ma-
terial i la ma d'obra necessària per la correcta execució de tota la connexió. No serà
motiu d'increment d'aquesta partida cap motiu per problemes d'accessibilitat, de ma-
terial, de ma d'obra, de temps, de seguretat o de control de qualitat. Es deixarà la
construcció totalment acabada i en funcionament, connectada a la comunitat de re-
gants i al nou tub de PEØ400 que conduirà les aigües fins al llac del falgar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.500,00

01.04.01.11 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac
Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control del by-pass
entrada aigües llac per la desviació a sortida llac. Inclou obertura de paret prefabri-
cada, subministramenti col.locació de comporta mural DN500 d'acer inoxidable ac-
cionable mecànicament segons plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equiva-
lent, totalment col.locada i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 in-
cloent cargols i tornilleria amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'e-
mergència per control total de la comporta. Totalment acabat i en funcionament se-
gons criteris de la DF.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.800,00

01.04.01.12 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40 mm, tipus
TH60 de  Fundició Dúctil Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de perso-
nes i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i fer-
ro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P08301801 1,000 Ut Bastiment-tapa 625 x 625 x 40 56,00 56,00
A22 0,030 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 3,14
P825 0,300 M3 Formigó HA-25 70,53 21,16
P2271 3,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 100,50 3,02
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Ma d`obra .......................................................................... 18,78
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materials ............................................................................ 81,56
Altres.................................................................................. 3,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 103,51

01.04.01.13 Ut Bastiment i tapa de xapa reforçada doble de 1800x1500
Subministre i col·locació de bastiment i tapa xapa d'acer galvanitzat reforçada amb
travessers d'acer de 1800x1500 mm, segons plànols de detalls, cargolat al marc, i
el marc ancorat amb morter. Totalment acabada amb pany i clau.

O07 1,500 H. Oficial paleta 1ª 21,99 32,99
O12 1,500 H. Manobre 18,39 27,59
A22 0,300 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 31,39
P825 0,600 M3 Formigó HA-25 70,53 42,32
P2271 25,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 16,75
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 151,00 4,53
P08301801-01 1,000 Ut Bastiment-tapa 1800x1500 1.500,00 1.500,00

Ma d`obra .......................................................................... 66,57
Maquinaria......................................................................... 0,61
Materials ............................................................................ 1.582,94
Altres.................................................................................. 5,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.655,57

APARTAT 01.04.02 OBRES COMPLEMENTÀRIES DERIVACIÓ AIGUA RIU
01.04.02.01 M3 Enderroc fonament de formigó armat

Enderroc de fonaments de formigó armat amb compressor i càrrega a màquina de
runa sobre camió, perfil teòric sense esponjament.

O11 1,400 H. Manobre especialitzat 19,03 26,64
M18 1,400 H. Compressor 2 martells 16,28 22,79
M07 0,050 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 2,73
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 52,20 0,52

Ma d`obra .......................................................................... 26,64
Maquinaria......................................................................... 25,52
Altres.................................................................................. 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 52,68

01.04.02.02 M3 Transport runes a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,070 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 3,82
M03 0,062 H. Camió 20 Tn 53,89 3,34
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 7,20 0,07

Maquinaria......................................................................... 7,16
Altres.................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,23

01.04.02.03 M3 Cànon d'abocador per runa neta
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARN 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 3,50 3,50
Materials ............................................................................ 3,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,50

01.04.02.04 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus
Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.04.02.05 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06
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Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.04.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.04.02.07 M3 Transport interior de terres i runes
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans
mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

M05 0,010 H. Camió dumper 3 eixos 39,70 0,40
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Maquinaria......................................................................... 0,95
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,98

01.04.02.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø343 mm in-
terior i ø400 mm exterior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa cir-
cumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials ancoratges,
proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces es-
pecials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa
existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P1263 1,050 Ml Tub corrugat PE ø 400mm 28,00 29,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 33,40 1,00

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 29,40
Altres.................................................................................. 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,44

01.04.02.09 Ml Canalització serveis 2ø200 PE
Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de 200mm corrugat autopor-
tant amb Ø178 interior llis, incluit el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el
subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats de
PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada
amb l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teò-
ric.

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P394111 1,000 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 0,11
P394112 1,000 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 0,15
P1864 2,050 Ml Tub PE corrugat 200 mm 3,07 6,29
%0154   28 2,000 %. Mitjans auxiliars 13,80 0,28

Ma d`obra .......................................................................... 7,27
Materials ............................................................................ 6,55
Altres.................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,10

01.04.02.10 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40 mm, tipus
TH60 de  Fundició Dúctil Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de perso-
nes i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i fer-
ro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P08301801 1,000 Ut Bastiment-tapa 625 x 625 x 40 56,00 56,00
A22 0,030 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 3,14
P825 0,300 M3 Formigó HA-25 70,53 21,16
P2271 3,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 100,50 3,02
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Ma d`obra .......................................................................... 18,78
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materials ............................................................................ 81,56
Altres.................................................................................. 3,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 103,51

01.04.02.11 M3 Formigó H-20 protecció servei
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis
amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, in-
cluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 68,10 1,36

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,45

01.04.02.12 M3 Rebliment màquina terra a rases
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.04.02.13 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·lo-
cació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11

01.04.02.14 M3 Rebliment màquina sauló rases
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.04.02.15 M2 Solera 10cm pou de registre
Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de
1,15x1,15 m.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 28,00 0,84

Ma d`obra .......................................................................... 18,18
Materials ............................................................................ 9,80
Altres.................................................................................. 0,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,82

01.04.02.16 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]
Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb
morter M 5.

O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 21,99 8,80
O12 0,400 H. Manobre 18,39 7,36
A17 0,060 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 4,91
P1030 1,050 Ut Peça de pou registre  80x9 cm 34,68 36,41
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Ma d`obra .......................................................................... 17,30
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 39,96
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,48

01.04.02.17 Ml Paret per a pou [ø150] [PPF]
Paret per a pou de ø 150 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb
morter M 5, inclosa part proporcional de conus de reducció 150/60.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,430 H. Manobre 18,39 7,91
P383011 1,050 Ml Peça de pou registre 150x12cm 89,00 93,45
A17 0,008 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,65
M09 0,190 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 9,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 121,40 3,64

Ma d`obra .......................................................................... 17,96
Maquinaria......................................................................... 9,51
Materials ............................................................................ 93,92
Altres.................................................................................. 3,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 125,05

01.04.02.18 Ut Graó acer recobert polipropilè
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø
12 mm, col.locat amb morter M 5.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P1803 1,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 5,93
A17 0,009 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,74
%0154   34 2,000 %. Mitjans auxiliars 10,70 0,21

Ma d`obra .......................................................................... 4,21
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materials ............................................................................ 6,46
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,92

01.04.02.19 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa
de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint
la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx 1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral
del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de saneja-
ment.

O07 0,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 13,19
O12 0,600 H. Manobre 18,39 11,03
PU060501 1,000 Ut Bastiment-tapa F.Ductil model Delta diàmetre 65 cm 120,00 120,00
A22 0,025 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,62
P825 0,500 M3 Formigó HA-25 70,53 35,27
P2271 3,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 184,10 5,52

Ma d`obra .......................................................................... 24,72
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 159,27
Altres.................................................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 189,64

01.04.02.20 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac
Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control del by-pass
entrada aigües llac per la desviació a sortida llac. Inclou obertura de paret prefabri-
cada, subministramenti col.locació de comporta mural DN500 d'acer inoxidable ac-
cionable mecànicament segons plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equiva-
lent, totalment col.locada i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 in-
cloent cargols i tornilleria amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'e-
mergència per control total de la comporta. Totalment acabat i en funcionament se-
gons criteris de la DF.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.800,00

01.04.02.21 Ut Reforç de tapa de pas de serveis existent
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,20

 Pàgina 14



QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.04.02.22 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat
amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,50
O12 1,700 H. Manobre 18,39 31,26
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
C1701100 0,020 h Camió bomba formigonar 151,25 3,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,90 3,42

Ma d`obra .......................................................................... 36,76
Maquinaria......................................................................... 3,03
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,27

01.04.02.23 Ut Connexió amb xarxa existent de comunicat de regants
Connexió de la canonada amb la xarxa existent de la comunitat de regants. S'in-
clouen totes les peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funciona-
ment.

O47 6,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 253,62
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 253,60 7,61

Ma d`obra .......................................................................... 253,62
Altres.................................................................................. 7,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 261,23

01.04.02.24 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200
Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica en fona-
ments. Mesura: volum teòric de projecte sense mermes.

O0110 0,050 H Manobre 10,34 0,52
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 65,90 1,98

Ma d`obra .......................................................................... 0,52
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA.............................................................. 67,83

01.04.02.25 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada
Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pe-
dres entre 1500 i 2500 kg col.locades a màquina en fonament per formació de murs
i revestiments rejuntada amb formigó.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
M08 0,150 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 11,45
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
P0103C 1,000 M3 Pedra per escullera calcària de 500 a 2000 kg 16,00 16,00
M38 1,000 M3 Transport amb camió dumper 7,00 7,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 47,00 1,41

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Maquinaria......................................................................... 18,45
Materials ............................................................................ 25,80
Altres.................................................................................. 1,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,42

 Pàgina 15

QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE I CONTRAINCENDIS EL FALGAR
01.05.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en tot tipus de terrenys
amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, base i
recobriment de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior re-
omplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de senyalització,
el transport i cànon d'abocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i se-
nyalització de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'ex-
cavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en
encreuaments amb altres serveis.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
P1348 0,120 M3 Sorra comú 14,06 1,69
P31001 1,050 Ml Cinta de senyalització aigua potable 0,10 0,11
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 8,60 0,26

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Maquinaria......................................................................... 4,00
Materials ............................................................................ 1,80
Altres.................................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,82

01.05.02 Ml Tub fosa dúctil DN150
Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil Ø150mm, UNE-EN-545,
per a conducció d'aigua potable, amb revestiment interior de morter de ciment i ver-
nissat exterior, instal·lada a fons de rasa, inclòs part proporcional d'unió per a cam-
pana i junta elàstica, les peces especials, brides per connexió a accessoris i vàlvu-
les, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia i normativa vigent.

O47 0,300 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 12,68
M09 0,200 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 10,00
P1125 1,150 Ml Tub Fosa dúctil DN150 26,59 30,58
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 53,30 1,60

Ma d`obra .......................................................................... 12,68
Maquinaria......................................................................... 10,00
Materials ............................................................................ 30,58
Altres.................................................................................. 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,86

01.05.03 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10
Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàme-
tre 160 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de
peces especials i accessoris, brides autoblocants amb junta STOP per connexió a
accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb
la normativa de la companyia i normativa vigent.

O47 0,300 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 12,68
P1376 1,050 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10 10,15 10,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 23,30 0,70

Ma d`obra .......................................................................... 12,68
Materials ............................................................................ 10,66
Altres.................................................................................. 0,70

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,04

01.05.04 Ml Tub PE alta densitat ø 110 mm PN10
Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàme-
tre 110 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de
peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per connexió a accessoris i
vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estan-
queïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa
de la companyia i normativa vigent.

O47 0,100 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 4,23
P1622 1,050 Ml Tub PE alta densitat ø 110 mm PN10 7,71 8,10
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 12,30 0,37

Ma d`obra .......................................................................... 4,23
Materials ............................................................................ 8,10
Altres.................................................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,70

01.05.05 M3 Formigó H-20 protecció servei
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis
amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, in-
cluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
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%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 68,10 1,36

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,45

01.05.06 Ut Arqueta registrable  45x45x45
Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero de 29x14x10
cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas de vàlvules s'inclou el tub de
PVC Ø200 fins a vàlvula.

O48 2,000 H. Equip 2 (oficial + ½ manobre) 31,20 62,40
P844 0,040 M3 Formigó HM-20 65,33 2,61
P2428 38,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 16,34
A23 0,050 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 4,87
P2408 2,000 Ut Totxo encadellat 50x20x5 cm 0,15 0,30
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 86,50 2,60

Ma d`obra .......................................................................... 63,40
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 22,91
Altres.................................................................................. 2,74

TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,12

01.05.07 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 45x45x3,5cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 45x45x3,5 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 3,5cm, encofrat-desemcofrat, armat malla
electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu
registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la se-
va col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,010 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 1,05
P825 0,007 M3 Formigó HA-25 70,53 0,49
P2271 7,830 Kg Acer corrugat B500S 0,67 5,25
E0553 5,380 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 8,39
E0515 0,203 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 10,77
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 44,10 1,32

Ma d`obra .......................................................................... 33,03
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materials ............................................................................ 10,46
Altres.................................................................................. 1,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,45

01.05.08 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus
TH40 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de
persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt
1:10.5:4.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P08301601 1,000 Ut Bastiment-tapa 425 x 425 x 35 26,00 26,00
A22 0,025 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,62
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 46,80 1,40

Ma d`obra .......................................................................... 18,68
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 27,99
Altres.................................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,20

01.05.09 Ut Te fundició dúctil DN150mm
Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica
DN-150 amb tres brides autoblocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil
DN-150 i tub de polietilè de DN-160, totalment instal.lat, incloent accessoris i car-
gols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'a-
cord amb la normativa de la companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 210,77

01.05.10 Ut Te fundició dúctil DN100mm
Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica
DN-100 amb tres brides autoblocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil
DN-100 i tub de polietilè de DN-110, totalment instal.lat, incloent accessoris i car-
gols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'a-
cord amb la normativa de la companyia.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,08

01.05.11 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø150mm
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a 90° o 45° auto-
blocant de fosa dúctil de DN150 amb juntes STOP per a tub de polietilè de
DN-180/160, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides,
dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 155,64

01.05.12 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø100mm
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a 90° o 45° auto-
blocant de fosa dúctil de DN100 amb juntes STOP per a tub de polietilè de
DN-125/110, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides,
dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,00

01.05.13 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm
SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent 2 vàlvules de compor-
ta de llautó de 1 1/2", 2 reduccions de 1 1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, to-
talment instal.lat i en funcionament. Inclou arqueta prefabricada amb tapa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 481,00

01.05.14 Ut Boca de reg ø 45 mm
Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro amb recobri-
ment de pintura de pols epoxi, tipus IRVA o equivalent, ràcors de connexió d'alumini
provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fugues, amb sortida de 45 mm (ti-
pus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent connexió i materials a tub de la xar-
xa mitjançant collarí d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, se-
gons detalls de projecte, incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de
color verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces auxiliars, dau de formigó i part
proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

O40 0,055 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 1,30
O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 21,99 15,15
O12 0,690 H. Manobre 18,39 12,69
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
P543 1,000 Ut Boca de reg Barcelona ø 45 mm 124,28 124,28
P28885 1,000 Ut Tapa i arqueta prefabricada 32,68 32,68
P28886 1,000 Ut Accessoris connexió boca reg 26,23 26,23
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 224,90 6,75

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 184,50
Altres.................................................................................. 6,75

TOTAL PARTIDA.............................................................. 231,63

01.05.15 Ut SiC vàlv.comporta DN150mm(160)
Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-150mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 160 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,500 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 11,85
O41 0,500 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 10,22
O07 0,700 H. Oficial paleta 1ª 21,99 15,39
O12 0,700 H. Manobre 18,39 12,87
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 1,72
P635 2,000 Ut Brida Major DN-150 (160) 84,81 169,62
P302 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-150 PN-16 260,75 260,75
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 483,70 14,51

Ma d`obra .......................................................................... 50,73
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 432,92
Altres.................................................................................. 14,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 498,24
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01.05.16 Ut SiC vàlv.comporta DN100mm(110)
Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-100mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 110 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,600 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 14,22
O41 0,600 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 12,26
O07 0,800 H. Oficial paleta 1ª 21,99 17,59
O12 0,800 H. Manobre 18,39 14,71
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 1,72
P966 2,000 Ut Brida Major DN-100 (110) 41,82 83,64
P402 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-100 PN-16 165,63 165,63
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 311,10 9,33

Ma d`obra .......................................................................... 59,18
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 251,82
Altres.................................................................................. 9,38

TOTAL PARTIDA.............................................................. 320,41

01.05.17 Ut Reducció brida-brida DN150/100mm
Subministrament i col·locació de reducció brida-brida orientable de DN150/100mm.
PN16, instal·lada a fons de rasa amb brides amb junta STOP, totalment instal.lat, in-
cloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de sub-
jecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada
un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 88,50

01.05.18 Ut Cartell indicatiu situació hidrant
Subministre i col·locació del cartell indicatiu de la situació de l'hidrant. Tot inclòs,
amb peu metàlic, ancoratges i base de formigó, totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,50

01.05.19 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100
Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro amb recobri-
ment de pintura de pols epoxi, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tanca-
ment automàtic en cas de fugues, amb una sortida de 100 mm (tipus UNE 23400)
amb connexió DN100, incloent dues brides major amb junta STOP per a la conne-
xió de tubs de PE, "T" de derivació de la canonada de fosa dúctil, "S" de fosa dúctil
per a connectar la canonada DN100 i un colze de 90º amb sabata també de fosa
dúctil totalment instal.lat, segons detalls de projecte, incloent arqueta prefabricada i
tapa amb pany de fosa de color vermell amb inscripció de BOMBERS, peces auxi-
liars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pres-
sió i neteja segons les directrius de la companyia. També inclou el el subministre i
col·locació del cartell indicatiu de situació de l'hidrant amb peu metàl.lic segons les
directrius de la companyia.

O40 0,300 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 7,11
O41 0,300 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 6,13
O07 0,300 H. Oficial paleta 1ª 21,99 6,60
O12 0,300 H. Manobre 18,39 5,52
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
P269 1,000 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100 mm 258,20 258,20
P28895 1,000 Ut Tapa i arqueta prefabricada hidrant Ø100 112,30 112,30
P28896 1,000 Ut Cartell indicatiu situació hidrant 20,63 20,63
P966 2,000 Ut Brida Major DN-100 (110) 41,82 83,64
P518 1,000 Ut "S" de muntatge hidrant DN100 80,90 80,90
P678 1,000 Ut Colze 90º amb sabata hidrant 76,28 76,28
P745 1,000 Ut "T" deriv.canon-hidrant DN100 64,76 64,76
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 723,40 21,70

Ma d`obra .......................................................................... 25,36
Materials ............................................................................ 698,02
Altres.................................................................................. 21,70

TOTAL PARTIDA.............................................................. 745,08

01.05.20 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN50mm
Subministrament i col·locació de vàlvula de ventosa trifuncional de DN 50mm. amb
connexió per a brida de DN 65mm, inclosa vàlvula de comporta de DN 50mm. i car-
gols i junta per a una brida, totalment instal·lada i part proporcional de proves d'es-
tanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la norma-
tiva de la companyia.

O40 0,550 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 13,04
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O41 0,550 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 11,24
O07 0,689 H. Oficial paleta 1ª 21,99 15,15
O42 0,690 H. Operari de màquina 22,00 15,18
P28971 1,000 Ut Ventosa trifuncional DN-50 187,18 187,18
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 1,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 244,80 7,34

Ma d`obra .......................................................................... 55,01
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 189,73
Altres.................................................................................. 7,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 252,16

01.05.21 Ut Connexió amb xarxa existent
Connexió de la canonada amb la xarxa existent. S'inclouen totes les peces i les pro-
ves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

O47 10,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 422,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 422,70 12,68

Ma d`obra .......................................................................... 422,70
Altres.................................................................................. 12,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,38

SUBCAPITOL 01.06 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ
01.06.01 PA Gestions a efectuar per la legalització dels pous existents

Partida alçada a justificar d'import màxim, per la gestió amb els organismes perti-
nents, per part de l'empresa constructora, per l'obtenció de la legalització dels dos
pous existents al falgar. L'obtenció d'aquestes dues llicències, i la justificació per
part de l'empresa de gestions realitzades, comportarà el pagament d'aquesta parti-
da.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.984,00

01.06.02 PA Pagament per l'obtenció de la legalització dels pous
Partida alçada a justificar d'import màxim pels pagamanets diversos que s'hagin de
realitzar per tal d'aconseguir les llicències necessàries per legalitzar els dos pous
del parc del falgar. Qualsevol pagament ha realitzar farà necessàri que se'n presen-
ti còpia de la factura a la DO, i el corresponent descompte de la present partida,
fins, donat el cas, esgotar tot l'import.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12.600,00

01.06.03 Ut Bombament pou 1
Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grund-
fos inox SP 17-20, 11KW per un cabal de 14m²/h i profunditat pou de 130m, inclo-
ent instal.lació a fons de pou, 150m canonada d'acer galvanitzat D.75 2"1/2 amb
platines soldades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de ni-
vell, cargoleria i juntes, 150m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris
de griferia de 2"1/2 compost per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de
sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvula de reten-
ció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb cano-
nada de PEØ110 i petit material. 160m de cable submergible 3x16mm2, empalmes
i joc de sondes, 320m de cable especial submergible de sondes amb caixa de con-
nexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus Woltman DN50 amb emis-
sor de pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, tre-
balls de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i lega-
litzacions. Totalment instal.lada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18.758,00
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01.06.04 Ut Bombament pou 2
Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grund-
fos inox SP 17-15, 9.2KW per un cabal de 14m3/h i profunditat pou de 153m, inclo-
ent instal.lació a fons de pou, 160m canonada d'acer galvanitzat D.75 2"1/2 amb
platines soldades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de ni-
vell, cargoleria i juntes, 130m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris
de griferia de 2"1/2 compost per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de
sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvula de reten-
ció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb cano-
nada de PEØ110 i petit material. 130m de cable submergible 3x10mm2, empalmes
i joc de sondes, 260m de cable especial submergible de sondes amb caixa de con-
nexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus Woltman DN50 amb emis-
sor de pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, tre-
balls de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i lega-
litzacions. Totalment instal.lada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15.895,00

01.06.05 Ut Bombament buidat llac
Subministrament i intal.lació de bomba tipus Grundfos inox SP 17-2, 1.45KW per un
cabal de 21.2m3/h i alçada d'aigua de 10m, incloent instal.lació a fons del llac i ca-
nonada de desguàs, cablejat, aparellatge, posta en funcionament, connexion elèctri-
ques a quadre de control, legalització i proves. Totalment instal.lada i en funciona-
ment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.854,00

01.06.06 Ut Pou sorrer i desbast recepció aigües pous
Construcció de pou per recepció d'aigües dels pous d'aigües subterrànies mitjan-
çant peces prefabricades de formigó amb anells de 2m de diàmetre i 3m d'alçada.
Inclou connexions amb tubs d'entrada provinents dels dos pous, tapa i marc regis-
trable, fons de formigó a mode de sorrer i sortida amb canalització fins dipòsit de
40m de diàmetre 400mm amb reixa de desbast de 5mm de pas.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.284,00

01.06.07 Ut Dipòsit d'aigües dels pous de 40m³
Partida d'alçada a justificar d'import màxim per la construcció d'un dipòsit d'aigües de pous de
40m³, prefabricat de formigó de 4,9x2.45x4.12m, amb coberta dimensionada per
200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntatge i segellat interior i exterior, la instal.lació de son-
des de nivell, sobreeixidor d'emergència fins al tub de drenatge, i desguàs de buidat inferior
amb canonada fins a pou de bombament, col·locació de 20cm de grava, làmina impermeabilit-
zant i 10cm de formigó de neteja a la solera de l'excavació,  i formació de solera armada amb
subministrament i col·locació d'armadures a base de malla electrosoldada Ø6/15 i 20 cm de
formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i escala d'accés. Totalment acabat i en
funcionament incloent proves d'estanqueïtat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13.450,00

01.06.08 Ut Quadre elèctric control bombes i cablejat
Subministrament i instal.lació dins de caseta de bombes de quadre elèctric per co-
mandament i protecció de bomba de 1.1kw amb arranc directe amb contactor, guar-
damotor i magnetotèrmic de protecció de maniobra, control de nivell, comptahores,
selector M-0-A, pilots de senyalització, bornes de connexió de senyalització, cable-
jat i petit material. Tot instal.lat fins caixa aïllant de poliéster. Inclou 360m de cable
RVk 0.6/1KV de 4x35mm2, inclòs tub protector D110 per subministrament de cor-
rent des de quadre elèctric fins brocal de pous, 50m de cable RVk 0.6/1kv de
4x16mm2, inclòs tub protector D90 per subministrament de corrent des de quadre
elèctric fins brocal de pou, 410m de cable de senyal de 3x1.5 i 2x1.5 apantallat des
de quadre elèctric fins brocal de pou per connexió de sondes i capçal de compta-
dor, treballs d'instal.lació quadre elèctric, cables, connexions i posta en funciona-
ment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18.845,15
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01.06.09 Ut Depuradora aigües dels pous
Subministrament i instal.lació de depuradora compacta pel tractament de les aigües
dels pous 1 i 2 mitjançant cloració i filtrat. Inclou analitzador/controlador Clormet per
mesurar clor lliure mitjançant sonda proveïda de sensor autonetejable, filtre d'impu-
reses i sensor de falta de fluxe d'aigua, bomba dosificadora Prop 2 40 amb dipòsit
de polpropilè de 120l per solució d'hipoclorit sòdic, motobomba de recirculació
PT150T 1.1kw, amb prefiltre, quadre elèctric fins 3kw per protecció de motobomba,
progrmador setmanal, equip de filtració multicapa pool filter M800 amb mineral
2007. Inclou tota l'obra civil i instal.lacions per deixar-la completament instal.lada,
connectada a l'entrada dels pous i a la sortida cap el dipòsit, instal.lació hidràuclica i
elèctrica així com projectes i legalitzacions de les instal.lacions. Totalment instal.lat
a l'interior de la caseta de bombes i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.385,00

01.06.10 Ut Quadre elèctric control bombes
Subministrament i instal.lació de quadre de control de les bombes dels pous, inclo-
ent connexions, aparellatge, instal.lació, automatització de maniobra sincronitzant
engegada de bombes de pous o llac per omplir el dipòsit, proteccions elèctriques, le-
galització i proves. Totalment instal.lat i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15.810,20

01.06.11 Ut Dipòsit d'aigües pluvials de 220m³
Construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 220m³, prefabricat de formigó de 10m de diàme-
tre i 3m d'alçada, amb coberta dimensionada per 200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntat-
ge i segellat interior i exterior, la instal.lació de sondes de nivell que accionin automàticament
les bombes dels pous o del llac per omplir el dipòsit, sobreeixidor d'emergència fins al tub de
drenatge, i desguàs de buidat inferior amb canonada fins a pou de bombament, col·locació de
20cm de grava, làmina impermeabilitzant i 10cm de formigó de neteja a la solera de l'excava-
ció,  i formació de solera armada amb subminsitrament i col·locació d'armadures a base de
malla electrosoldada Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i
escala d'accés. Totalment acabat i en funcionament incloent proves d'estanqueïtat.

P77302 1,000 Ut Dipòsit prefabricat de formigó 220m³ 30.524,20 30.524,20
E0741 489,000 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100 1,01 493,89
E0431 35,480 M3 Formigó Fck 250 Kg/cm² a lloses 95,80 3.398,98

Ma d`obra .......................................................................... 136,92
Materials ............................................................................ 30.866,50
Altres.................................................................................. 3.413,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 34.417,07

01.06.12 Ut Escomesa i drets de companyia
Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent,
amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.845,00

01.06.13 Ut Projecte Departament Indústria
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament
de línies de subministrament elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i
aprovat pel Departament d'Indústria.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 895,00

01.06.14 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica
Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultati-
va.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.356,00
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SUBCAPITOL 01.07 CASETA DE CONTROL, DEPURACIÓ I BOMBAMENT
01.07.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.07.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

01.07.03 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.07.04 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.07.05 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I
Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura:
superficie teòrica projecte sense mermes.

O12 0,046 H. Manobre 18,39 0,85
P844 0,102 M3 Formigó HM-20 65,33 6,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,50 0,23

Ma d`obra .......................................................................... 0,85
Materials ............................................................................ 6,66
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,74

01.07.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer
B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

O15 0,010 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 0,22
O16 0,012 H. Ajudant de ferrallista 19,53 0,23
P2271 1,050 Kg Acer corrugat B500S 0,67 0,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,45
Materials ............................................................................ 0,70
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,19

01.07.07 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat
amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,50
O12 1,700 H. Manobre 18,39 31,26
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
C1701100 0,020 h Camió bomba formigonar 151,25 3,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,90 3,42
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Ma d`obra .......................................................................... 36,76
Maquinaria......................................................................... 3,03
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,27

01.07.08 M3 Aportació de graves
Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions inclús,la des-
càrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i mate-
rials necessaris, com encofrats laterals als llocs necessaris.

O12 0,320 H. Manobre 18,39 5,88
P1375 1,000 M3 Grava 40-50 mm 14,32 14,32
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 20,20 0,61

Ma d`obra .......................................................................... 5,88
Materials ............................................................................ 14,32
Altres.................................................................................. 0,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,81

01.07.09 M3 Rebliment màquina grava cel obert
Estesa i piconat de graves a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat . Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament. Inclòs tots els tre-
balls i materials necessaris, com encofrats laterals als llocs necessaris.

M07 0,035 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,91
M15 0,109 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 6,06
%0154    7 2,000 %. Mitjans auxiliars 8,00 0,16

Maquinaria......................................................................... 7,97
Altres.................................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,13

01.07.10 m2 Làmina separad.polietilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh.
Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

A0127000 0,030 h Oficial 1a col.locador 21,99 0,66
A0137000 0,015 h Ajudant col.locador 19,53 0,29
B7711F00 1,000 m2 Vel poliet.g=100μm,96g/m2 0,18 0,20
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,95
Materials ............................................................................ 0,20
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,17

01.07.11 M2 Malla d'acer per armar 15x15cm, Ø8, B500S
Subministrament i col.locació de malla electrosoldada corrugada d'acer B500S i li-
mit elàstic 5100 Kg/cm2, 15x15 Ø6, totalment col·locada i lligada. Inclosos material
complementari i mitjans auxiliars necessaris.Mesura: M2. teòric de catàleg sense
mermes. (El preu ja té en compte els Kg/m2)

O15 0,059 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 1,30
O16 0,059 H. Ajudant de ferrallista 19,53 1,15
P2166P1219 7,350 Kg Malla d'acer B500S, 15x15cm Ø8 0,94 6,91
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,40 0,28

Ma d`obra .......................................................................... 2,45
Materials ............................................................................ 6,91
Altres.................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,64

01.07.12 M2 Solera de formigó 20 cms, formigó HA-25/B/20/IIa
Paviment de 20 cms. amb formigó de HM-20. Mesura: Superficie teorica projecte.
Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als llocs neces-
saris.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,240 H. Manobre 18,39 4,41
P825 0,205 M3 Formigó HA-25 70,53 14,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,50 0,65

Ma d`obra .......................................................................... 7,05
Materials ............................................................................ 14,46
Altres.................................................................................. 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,16

01.07.13 M2 Bloc foradat gris 20x20x40 2C
Paret de bloc foradat de 20x20x40 cms. de dues cares vistes de color gris pres amb
morter M-40/A. Inclòs part proporcional de remats de parets, dintells, ampits, i la res-
ta de peces especials. Mesura: Per superficie teòrica projecte deduint forats > 2 M2.

O47 1,150 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 48,61
P825 0,020 M3 Formigó HA-25 70,53 1,41
A17 0,020 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 1,64
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P2271 2,300 Kg Acer corrugat B500S 0,67 1,54
P2222 12,500 Ut B.f.foradat gris c/v 20x20x40 0,64 8,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 61,20 1,84

Ma d`obra .......................................................................... 48,99
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materials ............................................................................ 12,13
Altres.................................................................................. 1,89

TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,04

01.07.14 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba
Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

O07 0,300 H. Oficial paleta 1ª 21,99 6,60
O12 1,900 H. Manobre 18,39 34,94
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 115,60 3,47

Ma d`obra .......................................................................... 41,54
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 119,07

01.07.15 kg Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils lami-
nats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

A0125000 0,015 h Oficial 1a soldador 22,36 0,34
A0135000 0,015 h Ajudant soldador 19,60 0,29
B44Z502A 1,050 kg Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
p/col.sold.+antiox.

1,10 1,16

C200P000 0,015 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,10 0,05
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,63
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 1,16
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,86

01.07.16 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IPN,HE,UPN,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

A0125000 0,018 h Oficial 1a soldador 22,36 0,40
A0135000 0,010 h Ajudant soldador 19,60 0,20
B44Z501A 1,000 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller

p/col.sold.+antiox.
1,02 1,02

C200P000 0,018 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,10 0,06
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,60
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materials ............................................................................ 1,02
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,70

01.07.17 m2 Coberta panell sandwich PC-1000, xapes galv. aill.40mm
Subministrament i col.locació de panell sandwich de coberta, tipus PC-1000 de
"Montajes Besos S.A. o equivalent, format per dues xapes d'acer galvanitzat i prela-
cat color "teula" estnadard, calitat 25", amb nucli aïllat d'espuma rígida de poliuretà
de 35 Kg/m³ de densitat mitja i 40mm de gruix, inclòs part proporcional de mermes,
de fixacions ocultes, grapes, tapetes, transports i neteja, coberta terminada i estan-
ca.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,38

01.07.18 m Remat  perimetral panell sandwich, xapa acer galvanitzat.
Subministrament i col.locació remat coronació perimetral de placa sandwich de co-
berta, model "Montajes Besos, S.A. o equivalent, a base d'una xapa plegada d'acer
galvanitzat i prelacat, color "teula" estandard, calitat poliéster - silicona de 25" de
0.6mm de gruix, i des. máx. 625mm, amb juntes solapades, sellejades i rematxa-
des, inclòs part proporcional de mermes, solapes, fijacions, transports i neteja, re-
mats totalment terminats i  estancs.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,40
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01.07.19 Ml Canal desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb subjecció i peces especials
Subministrament i col·locació de canal de desguàs per a coberta contínua de plan-
xa d'alumini de 0,6mm de gruix, preformada, color sorrenc o similar, acabat, amb,
carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, peces
especials, etc., col·locat.

O21 0,500 H. Oficial 1ª muntador 22,72 11,36
O22 0,250 H. Ajudant de muntador 19,53 4,88
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,20 0,49
B5ZEUK501 1,000 Ml Canal desguàs alumini planxa 0,6mm 13,15 13,15
B5ZEUK502 1,000 PA Conjunt d'accessoris i tapes extremes, part proporcional 7,50 7,50

Ma d`obra .......................................................................... 16,24
Materials ............................................................................ 20,65
Altres.................................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,38

01.07.20 Ml Baixant desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb subjecció i peces especials
Subministrament i col·locació de baixant de desguàs per a coberta contínua de plan-
xa d'alumini de 0,6mm de gruix, preformada, color sorrenc o similar, acabat, carril
d'alumini, clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació i peces espe-
cials, colzes, etc., col·locat.

O21 0,500 H. Oficial 1ª muntador 22,72 11,36
O22 0,250 H. Ajudant de muntador 19,53 4,88
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,20 0,49
B5ZEUK503 1,000 Ml Baixant desguàs alumini planxa 0,6mm 9,15 9,15
B5ZEUK504 1,000 PA Conjunt d'accessoris, colzes, part proporcional 5,20 5,20

Ma d`obra .......................................................................... 16,24
Materials ............................................................................ 14,35
Altres.................................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,08

01.07.21 m2 Porta entrada peatonal d'acer galvanitzat batent color sorrenc, col.locada
Subministrament i col.locació de porta peatonal d'accés d'acer pintat antiòxid i aca-
bat, color sorrenc. Inclòs tots els mecanismes, ventilacions, pany i clau, comple-
ments, elements de subjecció a suport, treballs de pintat, totalment acabada i col.lo-
cada i en correcte funcionament. Incloent part proporcional de mermes, tots els tre-
balls i materials necessaris.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 120,75

01.07.22 M2 SiC enmotll.Primalit 20x20x8
Subministre i col.locació de peçes de vidre enmotllat prensat de 20x20x8 cm. col.lo-
cat amb morter M-40/B, armat amb acer corrugat FyK 5100 Kg/cm2.

O47 0,800 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 33,82
P2271 2,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 1,34
P482 1,000 M2 Enmotllurat Primalit 20x20x8 122,08 122,08
A23 0,030 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 2,92
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 160,20 4,81

Ma d`obra .......................................................................... 34,42
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materials ............................................................................ 125,62
Altres.................................................................................. 4,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 164,97

01.07.23 M2 Paviment gres col.suau  20x30 antilliscant
Subministre i col.locació paviment amb gres de color suau de 20x30 cms antillis-
cant, model i color a escollir pel promotor. col.locat amb morter M-40/A. Inclos en el
preu part proporcional de racons, arestes, cantonades i entregues.

O17 0,500 H. Oficial 1ª col.locador 21,00 10,50
O12 0,300 H. Manobre 18,39 5,52
P2165 18,000 Ut Gres color suau 20x30 1,54 27,72
A17 0,020 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 1,64
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 45,40 1,36

Ma d`obra .......................................................................... 16,40
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materials ............................................................................ 28,90
Altres.................................................................................. 1,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 46,74

01.07.24 Ml SiC sócol gres color  7cm
Subministre i col.locació de sócol de gres de color de 7 cms, del mateix tipus que el
paviment, amb cantell arrodonit, inclou la formació d'arestes.

O17 0,100 H. Oficial 1ª col.locador 21,00 2,10
O12 0,020 H. Manobre 18,39 0,37
P2409 1,100 Kg Ciment cola 0,15 0,17
P2056 1,020 Ml Sócol gres color 7cm 1,49 1,52
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,20 0,13
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Ma d`obra .......................................................................... 2,47
Materials ............................................................................ 1,69
Altres.................................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,29

01.07.25 PAJ SiC instal·lació elèctrica, enllumenat emergència, protecció contra incendis
Partida alçada a justificar. Subministre i execució de la totalitat del conjunt de la ins-
tal·lació d'electricitat de la caseta de bombes, enllumenat i sortida d'emergència i
protecció contra incendis, totalment acabada, cablejat amb corregut de protecció,
quadre de proteció i control amb armari i clau de tancament, punts de llum normals
(2 fluorescents estancs 2X58W) i d'emergència, endolls, interruptors. Conjunt de
materials i treballs varis per les connexions a xarxa de subministrament i escomesa,
i comprovacions de la instal.lació elèctrica, nova instal·lació de l'enllumenat d'emer-
gència amb el seu cablejat i connexions, protecció contra incendis amb un extintor
de pols sec polivalent 21A-113B, un de CO2 89B, i cartells de senyalització i de sor-
tides d'evacuació. Inclós tots els materials i treballs, proves, etc. per deixar-ho total-
ment acabat i en correcte funcionament, d'acord amb els plànols d'instal·lacions i la
reglamentació vigent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.140,00

01.07.26 PA Sistema de Bombament dipòsit de retenció
Subministrament i instal·lació de sistema de bombament de les aigües de reg emmagatzema-
des al dipòsit d'aigües pluvials, format per 2 bombes de 20 m³/h cada una i 4'7kW de potència
unitària, com a grup de pressió de reg, sondes de nivell, reixa de desbast mòbil, vàlvules anti-
retorn i de tancament, cadenes d'elevació de les bombes, tapes registrables, segell oleohidràu-
lic per evitar males olors, i quadre elèctric preparat pel funcionament alternatiu de les bombes,
instal.lació i connexió elèctrica complerta, senyal lluminosa de funcionament i parada, senyal
acústica i visual d'avaria, senyals de sortida i entrada per control a distància de les bombes, ni-
vells i alarmes. Tot inclòs, tota la valvuleria i caldereria necessària per a totes les maniobres
entre pous, dipòsits, llac, depuradora i xarxes de reg i de desguàs tant pluvials com residuals.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19.497,80

01.07.27 Ut Projecte i legalitzacio instal.lacions caseta bombes
Projecte i legalització, de la totalitat de les instal·lacions de bombament i els seus
complements.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.156,00

SUBCAPITOL 01.08 PASSOS DE SERVEIS
01.08.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.08.02 Ml Canalització serveis 6ø200 PE
Formació de pas de serveis amb sis conductes de PE de 200mm corrugat autopor-
tant amb Ø178 interior llis, inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el
subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats de
PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada
amb l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teò-
ric.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,40
O12 0,200 H. Manobre 18,39 3,68
P394111 1,000 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 0,11
P394112 2,000 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 0,30
P1864 6,050 Ml Tub PE corrugat 200 mm 3,07 18,57
%0154   28 2,000 %. Mitjans auxiliars 27,10 0,54

Ma d`obra .......................................................................... 8,08
Materials ............................................................................ 18,98
Altres.................................................................................. 0,54

TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,60
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01.08.03 Ml Canalització serveis 4ø200 PE
Formació de pas de serveis amb quatre conductes de PE de 200mm corrugat auto-
portant amb Ø178 interior llis, inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte,
el subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies
de serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfora-
da amb l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal
teòric.

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P394111 1,000 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 0,11
P394112 1,000 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 0,15
P1864 4,050 Ml Tub PE corrugat 200 mm 3,07 12,43
%0154   28 2,000 %. Mitjans auxiliars 20,00 0,40

Ma d`obra .......................................................................... 7,27
Materials ............................................................................ 12,69
Altres.................................................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,36

01.08.04 Ml Canalització serveis 2ø200 PE
Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de 200mm corrugat autopor-
tant amb Ø178 interior llis, incluit el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el
subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats de
PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada
amb l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teò-
ric.

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P394111 1,000 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 0,11
P394112 1,000 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 0,15
P1864 2,050 Ml Tub PE corrugat 200 mm 3,07 6,29
%0154   28 2,000 %. Mitjans auxiliars 13,80 0,28

Ma d`obra .......................................................................... 7,27
Materials ............................................................................ 6,55
Altres.................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,10

01.08.05 M3 Formigó H-20 protecció servei
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis
amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, in-
cluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 68,10 1,36

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,45

01.08.06 Ut Pericó per serveis 60x60x100
Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix
sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O07 1,800 H. Oficial paleta 1ª 21,99 39,58
O12 1,800 H. Manobre 18,39 33,10
P844 0,570 M3 Formigó HM-20 65,33 37,24
P2428 100,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 43,00
A23 0,100 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 9,74
P1308 0,022 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 0,68
%0154   32 2,000 %. Mitjans auxiliars 163,30 3,27

Ma d`obra .......................................................................... 74,68
Maquinaria......................................................................... 0,13
Materials ............................................................................ 88,24
Altres.................................................................................. 3,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 166,61

01.08.07 Ut Pericó per serveis 80x80x100
Pericó de 80x80x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix
sobre llit de sorra i parets de maó gero sobre llit de sorra, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O07 2,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 43,98
O12 2,000 H. Manobre 18,39 36,78
P844 0,750 M3 Formigó HM-20 65,33 49,00
P2428 110,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 47,30
A23 0,120 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 11,68
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P1308 0,030 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 0,93
%0154   30 2,000 %. Mitjans auxiliars 189,70 3,79

Ma d`obra .......................................................................... 83,16
Maquinaria......................................................................... 0,16
Materials ............................................................................ 106,02
Altres.................................................................................. 4,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 193,46

01.08.08 M3 Rebliment màquina terra a rases
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.08.09 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat ma-
lla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel
seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la
seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,040 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 4,18
P825 0,080 M3 Formigó HA-25 70,53 5,64
P2271 10,970 Kg Acer corrugat B500S 0,67 7,35
E0553 93,630 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 146,06
E0515 0,640 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 33,96
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 215,40 6,46

Ma d`obra .......................................................................... 132,65
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materials ............................................................................ 76,84
Altres.................................................................................. 12,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,83

01.08.10 Ut Reforç de tapa de pas de serveis existent
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,20

01.08.11 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.08.12 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00
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SUBCAPITOL 01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
01.09.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera,
col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en un mínim de 15cm en tot el
seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes
de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres so-
brants, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part pro-
porcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creua-
ments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

O12 0,040 H. Manobre 18,39 0,74
M09 0,040 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 2,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,70 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 2,00
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,82

01.09.02 Ml Tub corrugat PEØ110 mm
Subministrament tub corrugat de polietilè de 95mm interior i 110mm exterior, amb
paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic inclo-
ent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formigó fresc a
la base de les vorades totalment instal.lat.

O38 0,020 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,45
O39 0,020 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,39
PE9007 1,050 Ml Tub corrugat PE Ø110mm 2,25 2,36
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 3,20 0,10

Ma d`obra .......................................................................... 0,84
Materials ............................................................................ 2,36
Altres.................................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,30

01.09.03 Ut Pericó de registre d'enllumenat incloent marc i tapa
Formació de pericó de registre segons detall dels plànols per enllumenat públic de
45x45x90 de fábrica de maó, esquerdeixat i lliscat interior, amb solera de 15 cmts.
de formigó i forat inferior, marc i tapa de fosa de 40x40 (Enllumenat públic), total-
ment acabada.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,100 H. Manobre 18,39 20,23
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
P2428 72,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 30,96
A23 0,120 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 11,68
P1308 0,160 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 4,93
P2087 1,000 M2 Motlle circ.metàlic amort. 5% 1,23 1,23
P1330 1,000 Ut Bastiment-tapa pericons 425x425x35 26,00 26,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 124,90 3,75

Ma d`obra .......................................................................... 44,62
Maquinaria......................................................................... 0,16
Materials ............................................................................ 79,75
Altres.................................................................................. 4,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,61

01.09.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P2009 1,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 1,81 1,81
%0153   87 2,000 %. Materials auxiliars 2,20 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,30 0,07

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 1,81
Altres.................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,35

01.09.05 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P1884 1,000 Ml Cable coure  4x10 mm2 2,90 2,90
%0153 2,000 %. Materials auxiliars 3,30 0,07
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 3,40 0,10
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Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 2,90
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,50

01.09.06 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x16mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x16 mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P1699 1,000 Ml CAble coure 4x16 mm2 4,82 4,82
%0153   88 2,000 %. Materials auxiliars 5,30 0,11
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,40 0,16

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 4,82
Altres.................................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,52

01.09.07 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb coberta de po-
liclorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P32945-01 1,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,78 0,78
%0153   85 2,000 %. Materials auxiliars 1,20 0,02
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 0,78
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,27

01.09.08 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2
Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional de
connexió punts de llum, famelles i arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També
s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure rebestit amb aïllant en el
cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació transformadora sigui in-
ferior a 30 metres.

O38 0,001 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,02
O39 0,001 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,02
P2086 1,050 Ml Cable de coure nu de 35 mm2 1,24 1,30

Ma d`obra .......................................................................... 0,04
Materials ............................................................................ 1,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,34

01.09.09 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de columnes
Subministre i col.locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de
terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la pi-
ca de terra, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

O37 0,020 H. Encarregat instal.lacions 24,00 0,48
O38 0,030 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,68
O39 0,050 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,98
P2086 1,000 Ml Cable de coure nu de 35 mm2 1,24 1,24
%0153 2,000 %. Materials auxiliars 3,40 0,07

Ma d`obra .......................................................................... 2,14
Materials ............................................................................ 1,24
Altres.................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,45

01.09.10 Ut Piques d'acer courejat 2mx16
Subministrament i col.locació de piques d'acer courejat de 2 metres i 16 mm2 de
secció degudament clavades a la terra, en el fons del dau i unides a la xarxa equipo-
tencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 també subministrat, incluit les
terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

O38 0,070 H. Oficial 1ª electricista 22,72 1,59
O39 0,070 H. Ajudant d'electricista 19,50 1,37
E9002 1,000 Ut Piques coure de 2,00x16mm 11,23 11,23
U140306 2,050 Ml Cable de coure nu 35 mm2 2,96 6,07
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 20,30 0,20
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Ma d`obra .......................................................................... 6,36
Materials ............................................................................ 2,54
Altres.................................................................................. 11,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,46

01.09.11 Ut Columna Donalson 4 m
Subministrament i col.locació de columna de fosa model Donalson o similar de 4 m.
d'altura amb base de fundició i fuste d'acer galvanitzat acabat pintat al forn color oxi-
rón negre, porta de registre conforme a la normativa d'aplicació, tancament mitjan-
çant clau triangular, fixació mitjançant 4 perns d'ancoratge M18x500mm. i plantilla
de 220x220mm., totalment col·locada. Ha de complir la normativa vigent i cal pre-
sentar la certificació de la resistència mecànica de la columna.

O21 2,400 H. Oficial 1ª muntador 22,72 54,53
O22 2,414 H. Ajudant de muntador 19,53 47,15
PU1410010 1,000 Ut Columna Donalson 4  m 235,00 235,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 336,70 10,10

Ma d`obra .......................................................................... 101,68
Materials ............................................................................ 235,00
Altres.................................................................................. 10,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 346,78

01.09.12 Ut Lluminària Decorativa Kio Led 19W
Instal.lació de lluminària decorativa Kio Led de 19W, amb equip electrònic regulable
per reducció de flux, protector de sobretensions i sistema òptic IP-66. Totalment ins-
tal·lada

O38 0,400 H. Oficial 1ª electricista 22,72 9,09
O39 0,400 H. Ajudant d'electricista 19,50 7,80
PU140531-LED 1,000 Ut Llumenera Kio Led de Socelec 19W 378,00 378,00
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 394,90 3,95

Ma d`obra .......................................................................... 16,89
Materials ............................................................................ 378,00
Altres.................................................................................. 3,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 398,84

01.09.13 Ut Quadres CLAVED
Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal.lar
dins de la portella de la columna.

O38 0,050 H. Oficial 1ª electricista 22,72 1,14
O39 0,050 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,98
E9001 1,000 Ut Quadre claved 6,43 6,43
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 8,60 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 2,12
Altres.................................................................................. 6,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,64

01.09.14 Ut Quadre de comandament
Quadre de maniobres complert format per armari de la casa ARELSA o similar, me-
tàl·lic d'acer inoxidable pintat de color crema, model ARI20 o similar de doble porta,
amb mòduls de doble aïllament, fusibles escomesa companyia, comptador multifun-
ció (electrònic), ICP, rellotge de doble tarifa astronòmic, programador segons crite-
ris municipals, proteccions de la maniobra, contactors de l'encesa, per encesa total i
de mitja instal.lació, reducció de fluxe i proteccions diferencials rearmables automà-
tics per cadascuna de les línies de sortida, protector per sobretensions i magnetotèr-
mics , bombeta interior i endoll.  Inclou pedestal d'acer inoxidable i espai lliure per
ampliació del quadre per quatre línies de sortida.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8.560,00

01.09.15 Ut Escomesa i drets de companyia
Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent,
amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.845,00

01.09.16 Ut Projecte Departament Indústria
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament
de línies de subministrament elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i
aprovat pel Departament d'Indústria.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 895,00
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01.09.17 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica
Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultati-
va.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.356,00

SUBCAPITOL 01.10 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
01.10.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

01.10.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

01.10.03 Ml Canalització serveis 4ø160 PE formigonats
Formació de canalització de serveis amb quatre conductes de PE de 160mm de dià-
metre corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, degudament blindats de formigó
HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, inclòs el pas d'una corda de
nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigi-
des per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta
de polietilè microperforada amb l'inscripció de la companyia segons les seves direc-
trius. Mesura : Ml lineal teòric.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,40
O12 0,200 H. Manobre 18,39 3,68
P844 0,420 M3 Formigó HM-20 65,33 27,44
P394111 1,000 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 0,11
P394112 1,000 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 0,15
P1987 4,050 Ml Tub PE corrugat 160 mm 2,05 8,30
%0154   27 2,000 %. Mitjans auxiliars 44,10 0,88

Ma d`obra .......................................................................... 8,08
Materials ............................................................................ 36,00
Altres.................................................................................. 0,88

TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,96

01.10.04 Ml Canalització serveis 2ø160 PE formigonats
Formació de canalització de serveis amb dos conductes de PE de 160mm corrugat
autoportant amb Ø140 interior llis, degudament blindats de formigó HM-20 en un
gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluit el pas d'una corda de nylon a cada
conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les
companyies de serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè
microperforada amb l'inscripció de la companyia segons les seves directrius. Mesu-
ra : sobre el metre lineal teòric.

O07 0,150 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,30
O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
P844 0,320 M3 Formigó HM-20 65,33 20,91
P394111 1,000 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 0,11
P394112 1,000 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 0,15
P1987 2,050 Ml Tub PE corrugat 160 mm 2,05 4,20
%0154   26 2,000 %. Mitjans auxiliars 31,40 0,63

Ma d`obra .......................................................................... 6,06
Materials ............................................................................ 25,37
Altres.................................................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,06

01.10.05 M3 Rebliment màquina terra a rases
Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95%
del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
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M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

01.10.06 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.10.07 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.10.08 Ut Arqueta 1.0x0.6x1.0 pas cables
Subministrament i col.locació a rasa d'arqueta de formigó prefabricat de
100x60x100cm per al pas del cablejat elèctric, sense tapa segons normes de la
companyia, incloent fonamentació, excavació, transport a abocador, refinat de la so-
lera, col.locació i rebliment compactat dels laterals, i un cop acabada l'estesa dels
cables l'aportació i rebliment de l'arqueta amb sorra, totalment instal.lada.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 118,00

01.10.09 Ml Protecció canalització amb plàstic rígid
Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid segons models homo-
logats per la companyia elèctrica col.locats a l'interior de la rasa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,95

01.10.10 Ml Línia 0,6/1 KV 1 circ. PRC 3x1x240+1x150 sota tub
Subministrament de línia IV de 1 circuit amb cable d'aïllament PRC i coberta de
PVC per a 0,6/1 kV, de 3x1x240+1x150 mm² Al. Inclou la seva estesa sota tub se-
gons normativa de companyiai la part proporcional d'entroncaments, terminals, con-
nexions, i la realització de proves d'aïllament amb el seu certificat corresponent.

O37 0,060 H. Encarregat instal.lacions 24,00 1,44
O40 0,090 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 2,13
O41 0,090 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 1,84
P1379 1,050 Ml Cable 3x1x240+1x150Al .6/1  Kv 12,74 13,38
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 18,80 0,56

Ma d`obra .......................................................................... 5,41
Materials ............................................................................ 13,38
Altres.................................................................................. 0,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,35

01.10.11 Ml Línia 0,6/1 KV 1 circ. PRC 4x1x240
Subministrament de línia IV de 1 circuit amb cable d'aïllament PRC i coberta de
PVC per a 0,6/1 kV, de 4x240mm² Al. Inclou la seva estesa sota tub segons norma-
tiva de companyia i la part proporcional d'entroncaments, terminals, connexions, i la
realització de proves d'aïllament amb el seu certificat corresponent.

O37 0,060 H. Encarregat instal.lacions 24,00 1,44
O40 0,090 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 2,13
O41 0,090 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 1,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,40 0,16
P1379-01 1,050 Ml Cable 4x240 .6/1  Kv 13,50 14,18

Ma d`obra .......................................................................... 5,41
Materials ............................................................................ 14,18
Altres.................................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,75

01.10.12 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P2009 1,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 1,81 1,81
%0153   87 2,000 %. Materials auxiliars 2,20 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,30 0,07
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Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 1,81
Altres.................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,35

01.10.13 Ml Conductor RV-K 1000 de 1x6 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 1x6  mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P32584-02 1,000 Ml Cable coure 1x6 mm2 0,55 0,55
%0153   85 2,000 %. Materials auxiliars 1,00 0,02
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 0,55
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,03

01.10.14 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x35 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x35 mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P1467 1,000 Ml Cable coure 4x35 mm2 9,51 9,51
%0153   88 2,000 %. Materials auxiliars 9,90 0,20
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 10,10 0,30

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 9,51
Altres.................................................................................. 0,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,44

01.10.15 Ml Cable de coure  1x35 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure 1x35 mm2 aïllat amb coberta de policlo-
rur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV.

O38 0,069 H. Oficial 1ª electricista 22,72 1,57
O39 0,065 H. Ajudant d'electricista 19,50 1,27
P2036 1,000 Ml Cable coure  1x35 mm2 1,61 1,61
%0153 2,000 %. Materials auxiliars 4,50 0,09
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,50 0,14

Ma d`obra .......................................................................... 2,84
Materials ............................................................................ 1,61
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,68

01.10.16 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb coberta de po-
liclorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P32945-01 1,000 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,78 0,78
%0153   85 2,000 %. Materials auxiliars 1,20 0,02
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 0,78
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,27

01.10.17 Ut Caixa distribució (DSP)
Subministrament d'armari de distribució per a entrada-doble sortida i derivació a
clients, de CAHORS tipus 555014 o equivalent segons indicacions de la compa-
nyia. Inclou muntatge encastat en paret o en nínxol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 207,26

01.10.18 Ut Pagament conveni, projecte i direcció obra Baixa Tensió
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import líquid a abonar a
la companyia elèctrica subministradora per tal de signar el conveni de col·laboració
amb l'ajuntament o propietat, i per la realització i direcció del projecte elèctric intern
de la companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.502,90

 Pàgina 35

QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.10.19 PA Demolició ET existent entrada Falgar
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de demolició de
la ET existent a l'entrada principal al parc del Falgar, inclòs transport i cànon d'abo-
cador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 850,00

01.10.20 PA Reparació ET proper al llac del Falgar.
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de reparació de
la ET existent propera al llac del Falgar, consistents en la reposició de tots les fuste-
ries metàl·liques (ferratges), tant portes com finestres, i neteja general. Totalment
acabat, inclòs treballs, materials, equips auxiliars i assessorament i permissos.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.000,00

01.10.21 PA Permisos oficials i legalitzacions Baixa Tensió
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament dels permisos oficials i lega-
lització de les xarxes de baixa tensió.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.986,24

01.10.22 PA Obra civil Estabanell
Partida alçada a justificar per l'execució de l'obra civil projectada de Alta, Mitja o Bai-
xa Tensió segons assessorament realitzat a la companyia subministradora, adjunt a
l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques formades per apertura de rases,
cates per localització de serveis, apertura de rases amb excavació a mà en terres,
tapat i compactat amb canvi de terres en rases, registres i arquetes amb segellat
tubs incloent la formació d'arqueta cega sobre tubulars,  registres i arquetes amb se-
gellat incloent obrir i tapar arqueta cega existent sense reposició, protecció cable 3
circuits amb llit de sorra + placa + cinta, incloent tots els treballs, materials i mitjans
auxiliars per realitza totalment la partida.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.510,04

01.10.23 PA Conjunt instal·lació Estació Transformadora, MitjaBaixa Tensió
Partida alçada a justificar per la instal·lació d'una nova Estació Transformadora se-
gons assessorament realitzat a la companyia subministradora, adjunt a l'annex cor-
responent de serveis afectats. Tasques formades per un edifici prefabricat per ET
amb excavació i instal·lació de superficie per 1 transformador, xarxa de terres per
un transformador amb 8 piquetes, xarxa de terres per estació transformadora amb
una piqueta adicional, instal·lació de cel·les MT compacte 3L+P de cel·les SF6 Or-
mazabal amb terminals, instal·lació ET superficial trafo 20 KV amb ponts MT i fussi-
bles de 250 KVA oli, instal·lació i aportació de cables BT ponts transformador per
trafos de 160-250 KVA 400 V (4 M de 3x(1x240), aportació i instal·lació d'armaris i
interruptors BT en ET amb armari CBTO UNESA de 5 sortides 400A, posada a ter-
ra del neutre en ET a 15m del ET amb una piqueta, muntatge dels complements de
la ET elements de senyalització, col·locació núm. de placa ET i placa perill exterior,
muntatge dels complements ET elements de maniobra cel·les SF6, muntatge com-
plements ET aportació i muntatge disparo rupto. Incloent tots els treballs, materials i
mitjans auxiliars per realitza totalment la partida.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 29.687,66

01.10.24 PA Estesa i connexions línies MT
Partida alçada a justificar per la estesa i connexions de línies de mitja tensió segons
assessorament realitzat a la companyia subministradora, adjunt a l'annex correspo-
nent de serveis afectats. Tasques formades pel transport i estesa de cable en rasa
oberta 1 circuit de 3(1x240) al sec 12/20 o similar KV, assaigs de cables de totes
les tensions, empalmamanet línia cable aÍllament en sec-sec 12/20 KV fins 240 Al,
localització i reparació línia Alta Tensió i comprobació de cables AT (3 fases). Inclo-
ent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitza totalment la partida.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.026,03

01.10.25 PA Oficina Tecnica
Partida alçada a justificar per la legalització de la instal·lació de xarxes de 5 o 20
KV, descàrregcs i posades en servei d'instal·lacions i equips de maniobres en fes-
tius o nocturn, permisos oficials  i de l'Ajuntament, projectes xarxa subterrània
MT/AT fins a 300 M amb afectació ET, direcció obra ET/MT/AT per obres per un pe-
ríode d'execució fins a 1 mes. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
per realitzar totalment la partida

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.080,40
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01.10.26 PA Pintat de parets ET existents
Pintat de parets d'estacions transformadores elèctriques existents incloent totes les
façanes, sostre i fusteries de color a escollir per la DF amb dues capes i capa anti-
graffiti. Totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 986,00

01.10.27 PA Nou subministrament, drets embrancament, accés BT, verif. comptador
Partida alçada a justificar d'import màxim, per la realització del nou subministrament
de Baixa Tensió segons assessorament realitzat per la companyia subministradora
inclòs a l'annex corresponent. Inclou els drets d'embrancament, drets d'accés a la
xarxa de BT, verificació oficial del comptador trifàsic. L'informe tècnic ha estat realit-
zat per Estabanell amb una previsió de potència de 86,603 KW (factor de potència
1) en trifàsic, tensió de servei 3x230/400, protecció direcrencial amb transformador
toroidal i sensibilitat 30 o 300, IGA segons reglamentació aplicable per la potència
màxima de la instal·lació, protecció sobretensions, ICP 160 regulat a 125A, CPM
amb modulació TMF10, comptador 100/5 multifunció, secció 240x4+1x240mm²Al,
fussible DIN 1 de 160, escomesa tipus embrancament subterrani amb tensió
3x230/400 V i conductor 4x(1x240)+(1x240)00² Al. Totalment instal·lat i en correcte
funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.715,39

SUBCAPITOL 01.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
01.11.01 Ut Desmuntatge pal de fusta de telefonia

Desmuntatge pal de fusta de telefonia, arrencant-lo per mitjans manuals o mecà-
nics. Inclou la càrrega en camió i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,37

01.11.02 Ml Desmuntatge línia aèria de telefonia
Desmuntatge de xarxa convencional de telefonia aèria, incloent tot tipus de línies
aèries i suports, el transport dels materials a abocador autoritzat amb el pagament
del corresponent cànon, amb la desconecció a la xarxa no afectada i restablint el
funcionament correcte d'aquesta, i els avisos necessàris pel correcte desmuntge de
la instal.lació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,03

01.11.03 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm
Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80, en tot tipus de ter-
renys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera,
cinta de senyalització, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació
al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional dl'entibació neces-
sària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en
mina en encreuaments amb altres serveis.

O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
M09 0,120 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 6,00
%0154   12 2,000 %. Mitjans auxiliars 8,20 0,16

Ma d`obra .......................................................................... 2,21
Maquinaria......................................................................... 6,00
Altres.................................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,37

01.11.04 Ml SIC de Conducte PVC 4x110 mm Telèfon
Subministre i instal.lació dins la rasa, de 4 conductes de PVC de 110 mm amb els
corresponents separadors. Inclòs el formigonat HM-20 de tot el dau i posterior reom-
plenat de la rasa amb compactació del 95% P.M., el pas d'una corda de nylon i el
mandrilat a cada conducte.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,40
O12 0,200 H. Manobre 18,39 3,68
P2033 4,100 Ml Tub PVC Ø110 mm 1,64 6,72
P2451 1,000 Ut Suport distanciador de tubs 0,09 0,09
P844 0,127 M3 Formigó HM-20 65,33 8,30
%0154   17 2,000 %. Mitjans auxiliars 23,20 0,46

Ma d`obra .......................................................................... 8,08
Materials ............................................................................ 15,11
Altres.................................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,65
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01.11.05 Ml SiC de Conducte PVC 6x110 mm Telèfon
Subministre i instal.laciódins la rasa, de 6 conductes de PVC de 110 mm amb els
corresponents separadors. Inclòs el formigonat HM-20 de tot el dau i posterior reom-
plenat de la rasa amb compactació del 95% P.M., el pas d'una corda de nylon i el
mandrilat a cada conducte.

O07 0,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,40
O12 0,200 H. Manobre 18,39 3,68
P2033 6,150 Ml Tub PVC Ø110 mm 1,64 10,09
P2451 1,000 Ut Suport distanciador de tubs 0,09 0,09
P844 0,191 M3 Formigó HM-20 65,33 12,48
%0154   17 2,000 %. Mitjans auxiliars 30,70 0,61

Ma d`obra .......................................................................... 8,08
Materials ............................................................................ 22,66
Altres.................................................................................. 0,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,35

01.11.06 M3 Formigó H-20 protecció servei
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis
amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, in-
cluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 68,10 1,36

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,45

01.11.07 Ut Arqueta tipus HF(Telefònica)
Construcció d'arqueta tipus HF(Model homologat Telefònica) segons el detall dels
plànols del projecte, inclosos els materials, la mà d'obra, la tapa de registre, les ar-
madures i els acessoris, per deixar-la totalment acabada.

O07 3,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 65,97
O12 3,000 H. Manobre 18,39 55,17
P844 0,800 M3 Formigó HM-20 65,33 52,26
A22 0,200 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 20,92
P414 1,000 Ut Arqueta pref. CTNE Model HF 245,25 245,25
P1122 1,000 Ut Tapa arqueta Model HF 27,05 27,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 466,60 14,00

Ma d`obra .......................................................................... 125,14
Maquinaria......................................................................... 0,41
Materials ............................................................................ 340,47
Altres.................................................................................. 14,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 480,62

01.11.08 Ut Tapa d'Arqueta tipus HF(Telefònica)
Col·locació de tapa sobre arqueta existent tipus HF(Model homologat Telefònica)
segons el detall dels plànols del projecte, inclosos els materials, la mà d'obra, les ar-
madures i els acessoris, per deixar-la totalment acabada.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P1122 1,000 Ut Tapa arqueta Model HF 27,05 27,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 31,10 0,93

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 27,05
Altres.................................................................................. 0,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,02
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SUBCAPITOL 01.12 ZONA D'ACCÉS
APARTAT 01.12.01 MÒDULS NATURA, AGRO-BOTIGA I SERVEIS
SUBAPARTAT 01.12.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES ZONA MÒDULS DE NATURA
01.12.01.01.01 M3 Enderroc fonament form.armat

Enderroc de fonaments i murs de formigó armat amb compressor i càrrega a màqui-
na de runa sobre camió, perfil teòric sense esponjament.

O11 1,400 H. Manobre especialitzat 19,03 26,64
M18 1,400 H. Compressor 2 martells 16,28 22,79
M07 0,050 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 2,73
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 52,20 1,57

Ma d`obra .......................................................................... 26,64
Maquinaria......................................................................... 25,52
Altres.................................................................................. 1,57

TOTAL PARTIDA.............................................................. 53,73

01.12.01.01.02 M3 Enderroc mur formigó armat
Enderroc de mur de gruix variable de formigó armat amb compressor i càrrega a
mà de runa sobre camió.Mesura: Sobre volum teòric existent.

O11 4,400 H. Manobre especialitzat 19,03 83,73
O12 1,200 H. Manobre 18,39 22,07
M18 2,200 H. Compressor 2 martells 16,28 35,82
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 141,60 4,25

Ma d`obra .......................................................................... 105,80
Maquinaria......................................................................... 35,82
Altres.................................................................................. 4,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 145,87

01.12.01.01.03 M3 Demolició paret totxo massís, perforat o calat gruix variable
Demolició de paret de maó massís, perforat o calat de gruix variable, amb martell
trencador, i càrrega manual de runa sobre camió.Mesura: Sobre volum teoric exis-
tent.

O11 0,700 H. Manobre especialitzat 19,03 13,32
O12 1,400 H. Manobre 18,39 25,75
M18 0,800 H. Compressor 2 martells 16,28 13,02
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 52,10 1,56

Ma d`obra .......................................................................... 39,07
Maquinaria......................................................................... 13,02
Altres.................................................................................. 1,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 53,65

01.12.01.01.04 M2 Enderroc forjat sanitari ventilat de mòduls de polipropilè existent
Enderroc de sostre sanitari ventilat existent, tipus sistema d'encofrat perdut de poli-
propilè, amb compressor, càrrega a mà de runa sobre camió.Mesura: Sobre superfi-
cie teòrica existent.

O11 0,300 H. Manobre especialitzat 19,03 5,71
O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
M18 0,150 H. Compressor 2 martells 16,28 2,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 10,90 0,33

Ma d`obra .......................................................................... 8,47
Maquinaria......................................................................... 2,44
Altres.................................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,24

01.12.01.01.05 M3 Matxuqueig de runes amb màquina automotriu
Tractament de valorització mitjançant el matxuqueig de runes apilades a obra amb
planta automotriu sobre cadenes, incloent transport de màquinària a obra, aportació
de les runes a la trituradora, retirada del material granular fins nou acopi, classifica-
ció del material per granulometries i acopi a obra a l'espera de ser reciclat en subba-
ses de paviments. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

O11 0,100 H. Manobre especialitzat 19,03 1,90
M07 0,083 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 4,52
M40 0,100 H. Matxucadora mat.petri, sobre erugues, capacitat:6-15 m3/h + cinta

càrrega mat.triturat
14,56 1,46

%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 7,90 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 1,90
Maquinaria......................................................................... 5,98
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,96

01.12.01.01.06 M3 Transport runes a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,070 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 3,82
M03 0,062 H. Camió 20 Tn 53,89 3,34
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%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 7,20 0,07
Maquinaria......................................................................... 7,16
Altres.................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,23

01.12.01.01.07 M3 Cànon d'abocador per runa neta
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARN 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 3,50 3,50
Materials ............................................................................ 3,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,50

01.12.01.01.08 M3 Transport interior de terres i runes
Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans
mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sense esponjament.

M05 0,010 H. Camió dumper 3 eixos 39,70 0,40
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Maquinaria......................................................................... 0,95
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,98

01.12.01.01.09 M3 Rebliment màquina terra cel obert
Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,013 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,71
M15 0,013 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,40 0,04

Maquinaria......................................................................... 1,43
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,47

SUBAPARTAT 01.12.01.02 MÒDULS DE NATURA, AGROBOTIGA I SERVEIS
01.12.01.02.01 M2 Sostre sanitari 26+5cm formigó armat moduls polipropilè

Sostre sanitari de formigó armat de 26+5cm de cantell, sobre sistema"MODI" de
"EDING PAS" o similar, d'encofrat perdut amb mòduls de polipropilè reticulat, amb
formigonat de xapa de compressió HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, acer malla
electrosoldada B500S 15x30cm Ø5 quantia 3kg/m² sobre separadors homologats
en capa de compressió de 5cm d'espessor.

O07 0,190 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,18
O12 0,190 H. Manobre 18,39 3,49
P825 0,145 M3 Formigó HA-25 70,53 10,23
E0526 3,000 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100 1,20 3,60
P2065-01 1,050 m² Mòdul polipropilè 50x50x26cm encofrat perdut 9,12 9,58
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 31,10 0,93

Ma d`obra .......................................................................... 9,14
Materials ............................................................................ 21,82
Altres.................................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,01

01.12.01.02.02 M3 Paviment de formigó acabat ratllat, color ocre
Subministrament i col.locació de paviment de formigó amb pigment per donar tonali-
tat color ocre, HM-20/B/20/IIa, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'aca-
bat amb ratllat mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dilatació
transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6
m de distància.

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O11 0,025 H. Manobre especialitzat 19,03 0,48
O12 0,230 H. Manobre 18,39 4,23
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,67 0,70
P8445-01-ocre 1,030 M3 Formigó color ocre HM-20/B/20/IIa 65,33 67,29
%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 73,80 1,48

Ma d`obra .......................................................................... 5,81
Maquinaria......................................................................... 0,70
Materials ............................................................................ 67,29
Altres.................................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,28

01.12.01.02.03 PA SiC Mòdul natura-agrobotiga, prefabricat acabat fusta
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execució de mòdul
prefabricat per agrobotiga i aula de natura, format per mòduls prefabricats, de distri-
bució i model aprovat prèviament per l'ajuntament i la Direcció Facultativa, consis-
tents en peces prefabricades segons fabricant, amb totes les instal·lacions, fuste-
ries i acabats de terres, parets i sostres, totalment acabat i en correcte funciona-
ment. Inclòs totes les connexions i escomeses dels serveis.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 35.000,00

01.12.01.02.04 PA SiC Mòdul serveis higiènics, prefabricat acabat fusta
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execució de mòdul
prefabricat per serveis higiènics, format per mòduls prefabricat, de distribució i mo-
del aprovat prèviament per l'ajuntament i la Direcció Facultativa, consistents en pe-
ces prefabricades segons fabricant, amb totes les instal·lacions, fusteries i acabats
de terres, parets i sostres, totalment acabat i en correcte funcionament. Inclòs totes
les connexions i escomeses dels serveis.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15.750,00

01.12.01.02.05 PA SiC Mòdul servei complementari, prefabricat acabat fusta
Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execució de mòdul
prefabricat per servei complementari, format per mòduls prefabricat, de distribució i
model aprovat prèviament per l'ajuntament i la Direcció Facultativa, consistents en
peces prefabricades segons fabricant, amb totes les instal·lacions, fusteries i aca-
bats de terres, parets i sostres, totalment acabat i en correcte funcionament. Inclòs
totes les connexions i escomeses dels serveis.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.875,00

SUBAPARTAT 01.12.01.03 ESCOMESES D'INSTAL·LACIONS DELS MÒDULS
01.12.01.03.01 M3 Excavació manual o a màquina rasa terreny tot tipus

Excavació de rases en terrenys tot tipus a mà . Mesura: Sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

O12 2,000 H. Manobre 18,39 36,78
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 36,80 1,10

Ma d`obra .......................................................................... 36,78
Altres.................................................................................. 1,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,88

01.12.01.03.02 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.12.01.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.12.01.03.04 Ml Col.locació claveguera PVC ø250mm
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 250, inclosa l'anivellació, la compactació
de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat de formigó HM-20
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges i proves. En escomeses inclou la connexió a genera-
triu superior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mit-
jançant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la conne-
xió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment blindada de formi-
gó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P1436 1,050 Ml Tub PVC ø 250 mm 13,02 13,67
P844 0,300 M3 Formigó HM-20 65,33 19,60
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 38,10 1,14

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 33,27
Altres.................................................................................. 1,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,26
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01.12.01.03.05 Ml Col.locació claveguera PVC ø200mm
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'anivellació, la compactació
de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat de formigó HM-20
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges i proves. En escomeses inclou la connexió a genera-
triu superior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mit-
jançant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la conne-
xió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment blindada de formi-
gó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P1585 1,050 Ml Tub PVC Ø 200 mm 8,63 9,06
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 30,20 0,91

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 25,39
Altres.................................................................................. 0,91

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,15

01.12.01.03.06 Ml Col.locació claveguera PVC ø160mm
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la compactació
de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat de formigó HM-20
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges i proves. En escomeses inclou la connexió a genera-
triu superior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mit-
jançant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la conne-
xió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment blindada de formi-
gó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 0,012 H. Oficial paleta 1ª 21,99 0,26
O12 0,012 H. Manobre 18,39 0,22
P1695 1,025 Ml Tub PVC Ø 160 mm 5,93 6,08
P844 0,200 M3 Formigó HM-20 65,33 13,07
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 19,60 0,59

Ma d`obra .......................................................................... 0,48
Materials ............................................................................ 19,15
Altres.................................................................................. 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,22

01.12.01.03.07 Ml Col.locació claveguera PVC ø125mm
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 125, inclosa l'anivellació, la compactació
de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat de formigó H-20
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges i proves. En escomeses inclou la connexió a genera-
triu superior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mit-
jançant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la conne-
xió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment blindada de formi-
gó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P2046 1,000 Ml Tub PVC ø125 mm 1,56 1,56
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,40 0,19

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 1,56
Altres.................................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,60

01.12.01.03.08 Ml Col.locació claveguera PVC ø110mm
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 110, inclosa l'anivellació, la compactació
de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat de formigó H-20
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges i proves. En escomeses inclou la connexió a genera-
triu superior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mit-
jançant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la conne-
xió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment blindada de formi-
gó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P2046 1,000 Ml Tub PVC ø125 mm 1,56 1,56
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,40 0,19

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 1,56
Altres.................................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,60
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01.12.01.03.09 Ml Col.locació claveguera PVC ø50mm
Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 50, inclosa l'anivellació, la compactació
de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat de formigó H-20
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges i proves. En escomeses inclou la connexió a genera-
triu superior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mit-
jançant peces especials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la conne-
xió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i totalment blindada de formi-
gó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P2046-1 1,000 Ml Tub PVC ø50 mm 1,10 1,10
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,00 0,18

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 1,10
Altres.................................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,13

01.12.01.03.10 Ut Arqueta registrable 60x60
Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero de 29x14x10
cms. pres amb morter M-40/B, arrebossada i lliscada per dins amb morter mitx
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Tapa de formigó de 50x50 cms.

O48 4,000 H. Equip 2 (oficial + ½ manobre) 31,20 124,80
A04 0,080 M3 Formigó Fck 20 N/mm2 298,96 23,92
P2428 59,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 25,37
A23 0,070 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 6,82
P2408 2,000 Ut Totxo encadellat 50x20x5 cm 0,15 0,30
P1391 1,000 Ut Tapa de formigó de 65x65 cms. 11,47 11,47
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 192,70 5,78

Ma d`obra .......................................................................... 129,17
Maquinaria......................................................................... 0,29
Materials ............................................................................ 62,32
Altres.................................................................................. 6,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 198,46

01.12.01.03.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 650x650x45
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 750x750x45 mm, tipus
TH70 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de
persones i motocicletes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P08301901-01 1,000 Ut Bastiment-tapa 650 x 650 x 45 64,75 64,75
A22 0,035 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 3,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 86,60 2,60

Ma d`obra .......................................................................... 18,88
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 67,53
Altres.................................................................................. 2,71

TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,19

01.12.01.03.12 PA Connexió amb xarxa existent, sanejament edifici recepció
Connexió de la canonada amb la xarxa existent, del conjunt del sanejament de l'edi-
fici de recepció. S'inclouen totes les peces i les proves necessàries anteriors a la po-
sada en funcionament.

O47 8,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 338,16
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 338,20 10,15

Ma d`obra .......................................................................... 338,16
Altres.................................................................................. 10,15

TOTAL PARTIDA.............................................................. 348,31

01.12.01.03.13 PAJ Escomesa Instal.lació d'electricitat, partida alçada a justificar
Escomesa Instal.lació d'electricitat per corrent i enllumenat en compliment del
REBT, segons plànols de projecte, format per armari per allotjar comptador compa-
nyia, quadre de distribució dins armari amb clau, subquadre, aparellatge (magneto-
tèrmics, diferencials, protector sobretensions, ICP, IGA i embornaments), cablejat,
conductes, mecanisme, presa de terra mitjançant cable de Cu nu de 35 mm2 i pi-
ques d'acer recobert de Cu de 16mm-2m, etc. Amb tots els components i treballs
necessaris pel seu correcte funcionament, 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 820,00
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01.12.01.03.14 PAJ Escomesa Instal.lació de telefonia, partida alçada a justificar
Escomesa Instal.lació de telefonia amb tots els components i treballs necessaris pel
seu correcte funcionament, format per una connexió als mòduls de natura, agroboti-
ga i serveis, inclòs caixes i accessoris, tubs, cablejat, conductes, mecanisme d'ac-
tuació, preses d'usuari, connexions a xarxa, etc. als llocs indicats pel promotor. To-
talment acabat i en correcte funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 280,00

01.12.01.03.15 Ut Extintor eficàcia 89B CO2
Subministrament i instal.lació d'extintor manual de 5kg 89B CO2. Inclosos tots els
materials i treballs necessaris per deixar-ho totalment instal.lat i en correcte funcio-
nament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,12

01.12.01.03.16 Ut Extintor eficàcia 21A-113B POLS ABC
Subministrament i instal.lació d'extintor manual de 6kg de pols seca polivalent
21A-113B. Inclosos tots els materials i treballs necessaris per deixar-ho totalment
instal.lat i en correcte funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,12

01.12.01.03.17 PAJ Plaques senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació d'aparells de protecció
contra incendis, sortides d'emergència, vies d'evacuació, etc., de mides homologa-
des, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 160,00

APARTAT 01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS
01.12.02.01 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200

Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica en fona-
ments. Mesura: volum teòric de projecte sense mermes.

O0110 0,050 H Manobre 10,34 0,52
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 65,90 1,98

Ma d`obra .......................................................................... 0,52
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA.............................................................. 67,83

01.12.02.02 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada
Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pe-
dres entre 1500 i 2500 kg col.locades a màquina en fonament per formació de murs
i revestiments rejuntada amb formigó.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
M08 0,150 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 11,45
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
P0103C 1,000 M3 Pedra per escullera calcària de 500 a 2000 kg 16,00 16,00
M38 1,000 M3 Transport amb camió dumper 7,00 7,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 47,00 1,41

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Maquinaria......................................................................... 18,45
Materials ............................................................................ 25,80
Altres.................................................................................. 1,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,42

01.12.02.03 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten, col·locat
Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten de forma cur-
vada amb el nom de la indicació d'entrada al parc del Falgar, de dimensions i carac-
terístiques segons plànols. S'inclou tot el material i la ma d'obra necessària per dei-
xar-lo completament acabat i instal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació neces-
sària.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.200,00
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01.12.02.04 Ut Pilona antiparking formigó GLS 39x32x32cm
Subministrament i instal.lació de pilona antiparking prefabricada de formigó, de Pre-
fabricados GLS model PI40 o equivalent, de mides 39(h)x32x32cm, cantells escai-
rats, anclat al fonament base de formigó armat. Inclós excavació i execució de fona-
ment, transport i cànon, vinclament a fonament, així com tots els materials i treballs
necesaris per deixar-ho totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 155,00

01.12.02.05 Ut Banc Neo-Barcino 300
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

01.12.02.06 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada, de Disseny
Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m
de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total 51cm. Incloent part propor-
cional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210123-01 1,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 335,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 350,70 10,52

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 337,35
Altres.................................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 361,20

01.12.02.07 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58

01.12.02.08 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús.
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de Disseny Bar-
raca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm i 6cm. Dimensions totals
de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb una capacitat per a 5 unitats de bici-
cletes. Totalment acabat.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P519-01B 1,000 Ut Aparcabicicletes Pedraforca,Disseny Barraca, 5 ut. de bicis 130,00 130,00
P844 0,060 M3 Formigó HM-20 65,33 3,92
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 138,80 4,16

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 133,92
Altres.................................................................................. 4,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,93

01.12.02.09 Ut SiC fitó metàl.lic Hospitalet extraible, h=1m, Ø95mm
Subministrament i col.locació de fitó extraible d'acer antivandàlic model Hospitalet
de Fundició Benito, alçada 1.00m i diàmetre 95mm, o equivalent, incloent fonamen-
tació i ancoratge totalment instal.lat.

O07 0,900 H. Oficial paleta 1ª 21,99 19,79
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39

 Pàgina 45

QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

P40923 1,000 Ut Fitó metàl.lic Hospitalet extraible 105,00 105,00
P844 0,050 M3 Formigó HM-20 65,33 3,27
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 146,50 4,40

Ma d`obra .......................................................................... 38,18
Materials ............................................................................ 108,27
Altres.................................................................................. 4,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,85

01.12.02.10 Ut Fitó de fusta rural model Boí
Subministrament i col·locació de fitó de fusta rural model Boí de Disseny Barraca,
consistent en un pal extrem de 140mm. de diàmetre i 1,5m. d'alçada, amb 3 rega-
tes a la part superior. S'inclou la formació del dau de formigó per a ancoratge del
pal vertical, totalment acabat.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P40662-02 1,050 Ut Fitó vertical de fusta 1,50m model Boí 61,78 64,87
P844 0,064 M3 Formigó HM-20 65,33 4,18
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 73,10 2,19

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 69,05
Altres.................................................................................. 2,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,28

01.12.02.11 Ut Contenidor escombreries plàstic/resina, v<1000l,selec.
Subministrament i col.locació de contenidor d'escombraries de recollida sel.lectiva
(vidre - paper - envasos  - orgànic) o brossa general, model Fundició Dúsctil Benito
o equivalent, instal.lació de superfície, fins 1000 l., de plàstic o resines. Inclosos tots
els accessoris i treballs per la correcta instal.lació i funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 550,00

01.12.02.12 Ut Oculta contenidor reciclatge fusta, forma U- 2x2x10m, h=1.6m
Subministre i instal.lació de ocultació de contenidors de reciclatge formant un frontal
de 10m i dos laterals de 2m cada un i una alçada de 1.6m. Estructura formada per
puntals de 90x90mm recoberts per perfils de 95x21mm separats verticalment
1-2cm. Cargoleria d'acer inoxidable. Perfils i puntals de pi tractat a l'autoclau amb
sals de coure sense crom, "wolmanit CX 8" o similar, cobertura classe risc IV se-
gons norma EN 335. Inclós fonamentació i anclatge al terra / base. Inclòs tots els
treballs, accessoris i materials per deixar-ho totalment acabat i en correcte funciona-
ment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.640,00

01.12.02.13 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny Barraca o similar
Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta tractada per ex-
terior Barbacana de Disseny Barraca o similar per informació i recorregut per fer
exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, to-
talment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4058-01 1,000 Ut Cartell Barbacana model "B" 1.185,00 1.185,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 1.192,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.206,81

01.12.02.14 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46
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01.12.02.15 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una rei-
xa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixa-
ció, de manera que quedi totalment acabada i instal·lada.

O07 1,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 35,18
O12 1,600 H. Manobre 18,39 29,42
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154   35 2,000 %. Mitjans auxiliars 67,00 1,34
P40569 1,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 350,00

Ma d`obra .......................................................................... 64,60
Materials ............................................................................ 352,35
Altres.................................................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 418,29

SUBCAPITOL 01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS
01.13.01 Ut Banc Neo-Barcino 300

S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

01.13.02 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58

01.13.03 Ut Paperera de reciclatge, de fusta tractada model Gurri, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera pel reciclatge, model Gurri de Disseny
Barraca o similar, de fusta tractada individual amb tapa i tres dipòsits, amb una ca-
pacitat de 110 litres cada un. Dimensions de 1,365m de llarg, 43,5cm d'ample i
91,5cm d'alçada. Realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 26,39
O12 1,200 H. Manobre 18,39 22,07
P519-01-GURRI 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Gurri, Disseny Barraca

1,365x0,435x0,915m
613,43 613,43

P844 0,500 M3 Formigó HM-20 65,33 32,67
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 694,60 20,84

Ma d`obra .......................................................................... 48,46
Materials ............................................................................ 646,10
Altres.................................................................................. 20,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 715,40

01.13.04 Ut SiC Taula fusta pic-nic amb bancs, Mod. Puigmal, Disseny Barraca
Subministrament i col.locacio de taula de picnic de fusta tractada, de pi de flandes
protecció autoclau nivell IV, model Puigmal de Barraca o similar. Dimensions totals
de 1,94m de longitud i 0,80m de taula, i alçades 76cm de taula i 44cm de bancs,
amb taula i bancs a dos costats. Totalment col.locat incloent fonamentacio, ancorat-
ges.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,50
O12 0,250 H. Manobre 18,39 4,60
P519-02 1,000 Ut Taula picnic Puigmal, Disseny Barraca 574,46 574,46
P844 0,060 M3 Formigó HM-20 65,33 3,92
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 588,50 17,66

Ma d`obra .......................................................................... 10,10
Materials ............................................................................ 578,38
Altres.................................................................................. 17,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 606,14
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01.13.05 Ut Contenidor escombreries plàstic/resina, v<1000l,selec.
Subministrament i col.locació de contenidor d'escombraries de recollida sel.lectiva
(vidre - paper - envasos  - orgànic) o brossa general, model Fundició Dúsctil Benito
o equivalent, instal.lació de superfície, fins 1000 l., de plàstic o resines. Inclosos tots
els accessoris i treballs per la correcta instal.lació i funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 550,00

01.13.06 Ut Oculta contenidor reciclatge fusta, forma U- 2x2x10m, h=1.6m
Subministre i instal.lació de ocultació de contenidors de reciclatge formant un frontal
de 10m i dos laterals de 2m cada un i una alçada de 1.6m. Estructura formada per
puntals de 90x90mm recoberts per perfils de 95x21mm separats verticalment
1-2cm. Cargoleria d'acer inoxidable. Perfils i puntals de pi tractat a l'autoclau amb
sals de coure sense crom, "wolmanit CX 8" o similar, cobertura classe risc IV se-
gons norma EN 335. Inclós fonamentació i anclatge al terra / base. Inclòs tots els
treballs, accessoris i materials per deixar-ho totalment acabat i en correcte funciona-
ment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.640,00

01.13.07 Ut Pergola de fusta tractada 3,50x5m h=3,05, Leroy Sirena, encadellat fusta
Subministrament i col.locació de pèrgola de fusta tractada de 3,50x5m, alçada
aprox. 3,05m, model tipus porxada o similar, formada per puntals de 120x120mm,
bigues de 80x120mm, sostre de fusta, impermeabilització amb tela asfàltica o equi-
valent, i tractament de fusta per l'exterior autoclau. Tota la cargoleria d'acer inoxida-
ble, fabricada en fusta de d'abet, tractat amb autoclau. Perfils i emmatxat d'abet. In-
clós fonament de formigó armat amb anclatges i accesoris, inclós tots els treballs i
materials necessaris per deixar-ho totalment acabat i en correctes condicions d'ús.
Mesura en planta, segons projecte i determinacions i estudi de disseny acceptat per
la direcció facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.350,20

01.13.08 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny Barraca o similar
Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta tractada per ex-
terior Barbacana de Disseny Barraca o similar per informació i recorregut per fer
exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, to-
talment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4058-01 1,000 Ut Cartell Barbacana model "B" 1.185,00 1.185,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 1.192,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.206,81

01.13.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46

01.13.10 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la tipologia i característiques
de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058-D 1,000 Ut Cartell Model D 125,00 125,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 146,20 4,39
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Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 132,84
Altres.................................................................................. 4,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,56

01.13.11 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una rei-
xa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixa-
ció, de manera que quedi totalment acabada i instal·lada.

O07 1,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 35,18
O12 1,600 H. Manobre 18,39 29,42
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154   35 2,000 %. Mitjans auxiliars 67,00 1,34
P40569 1,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 350,00

Ma d`obra .......................................................................... 64,60
Materials ............................................................................ 352,35
Altres.................................................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 418,29

SUBCAPITOL 01.14 CIRCUIT ESPORTIU
01.14.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i
la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense espon-
jament.

O12 0,040 H. Manobre 18,39 0,74
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 3,05
M12 0,010 H. Retroexcavadora amb martell 72,42 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,50 0,14

Ma d`obra .......................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 3,77
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,65

01.14.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

01.14.03 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.14.04 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.14.05 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm, pt.2%,reglejat, vibrat, fratasat, rugos,juntes
Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix promig 20cm, peti-
ta inclinació transversal al 2%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 20x20cm
Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat
el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També in-
clou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del
gruix de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O11 0,025 H. Manobre especialitzat 19,03 0,48
O12 0,230 H. Manobre 18,39 4,23
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,67 0,70
P8445-01 1,030 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 67,29
P2166 16,870 Kg Malla d'acer B500 S 0,99 16,70
%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 90,50 1,81
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Ma d`obra .......................................................................... 5,81
Maquinaria......................................................................... 0,70
Materials ............................................................................ 83,99
Altres.................................................................................. 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................................. 92,31

01.14.06 Ut Banc Neo-Barcino 300
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

01.14.07 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada, de Disseny
Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m
de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total 51cm. Incloent part propor-
cional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210123-01 1,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 335,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 350,70 10,52

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 337,35
Altres.................................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 361,20

01.14.08 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58

01.14.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46

01.14.10 Ut Circuit saludable CDE200A de Benito (abdominals, lumbars, flexions)
Unitat complexa per exercici d'abdominals, lumbars i flexions. Estructura realitzada
amb pals de fusta llaminada de pi escandinau, tractada amb autoclau clase IV. Ta-
pes per evitar la humitat de polipropilè gris a la part superior dels pals. 5 Barres de
subjecció de tub d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou cartell gravat amb pictograma.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.060,00
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01.14.11 Ut Circuit saludable CDE06 de Benito (paral.leles)
Unitat d'element per exercicis sobre paralel·les. Estructura realitzada amb 4 pals de
fusta llaminada de pi escandinau, tractada amb autoclau classe IV. Tapes per evitar
l'humitat de polilpropilè gris a la part superior dels pals. 2 barres de subjecció de tub
d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou cartell grabat amb pictograma.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,00

01.14.12 Ut Circuit saludable CDE03 de Benito (espatlleres)
Unitat d'element per exercici d'esquena. Estructura realitzada amb 3 pals de fusta
llaminada de pi escandinau tractada amb autoclau classe IV. Tapes per evitar l'hu-
mitat de polipropilè gris a la part superior dels pals. 14 barres de subjecció de tub
d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou cartell grabat amb pictograma.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 890,00

01.14.13 Ut Circuit saludable CDE07 de Benito (Puls)
Unitat d'element per exercici de pols. Estructura realitzada amb 3 pals de fusta llami-
nada de pi escandinau tractada amb autoclau classe IV. Tapes per evitar l'humitat
de polipropilè gris a la part superior dels 2 pals. 2 barres de subjecció de tub d'acer
inoxidable Ø38mm. Inclou cartell grabat amb pictograma.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,00

01.14.14 Ut SiC Valles CDE12 (2ut)
Subministrament i col.locació de conjunt de 2 valles de fusta tractada per exterior
per fer salts continus, inlcoent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons
plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4062 1,000 Ut Valles(2ut) 360,00 360,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 381,20 11,44

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 367,84
Altres.................................................................................. 11,44

TOTAL PARTIDA.............................................................. 392,61

01.14.15 Ut SiC Escalada CDE50
Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior per fer exer-
cici d'escalada, format per dos travessers horitzontals elevats a una alçada de
2.70cm, i barres perpendiculars,  inlcoent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4063 1,000 Ut Escalada 510,00 510,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 531,20 15,94

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 517,84
Altres.................................................................................. 15,94

TOTAL PARTIDA.............................................................. 547,11

01.14.16 Ut SiC flexions de braços CDE04
Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior per fer exer-
cici de flexions de braços, format per tres travessers horitzontals model Fundició
Dúctil Benito CDE04 o equivalent, inlcoent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
P40506-01 1,000 Ut Exercici de flexions de braços CDE04 435,00 435,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 442,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 456,81
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01.14.17 Ut SiC Equilibri en desnivell CDE19
Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior per fer exer-
cici d'equilibris en desnivell, format per dos travessers horitzontals, inlcoent muntat-
ge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4061-01 1,000 Ut Biga equilibri dos nivells CDE19 470,00 470,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 477,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 491,81

01.14.18 Ut SiC 2 pilones de salt MU005 (potro)
Subministrament i col.locació de dos elements (pilones - potro) de fusta tractada
per exterior per fer exercici de salt format per dues pilones verticals, inlcoent muntat-
ge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
PEU4061-04B 1,000 Ut Conjunt dues pilones salt potro 390,00 390,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 411,20 12,34

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 397,84
Altres.................................................................................. 12,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 423,51

01.14.19 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una rei-
xa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixa-
ció, de manera que quedi totalment acabada i instal·lada.

O07 1,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 35,18
O12 1,600 H. Manobre 18,39 29,42
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154   35 2,000 %. Mitjans auxiliars 67,00 1,34
P40569 1,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 350,00

Ma d`obra .......................................................................... 64,60
Materials ............................................................................ 352,35
Altres.................................................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 418,29

01.14.20 Ut SiC circuit saludable SA003 de Benito (pectorals)
Subministre i col.locació d'aparell d'exercicis pectorals model SA003 de Benito o
equivalent, per fer exercicis de pectorals, amb estructura reforçada metàl.lica de mi-
des 2,1x0,75x1,69m. Inclós tractament  per exterior i acabat pintat, anclatge a la ba-
se i indicacions corresponents, totalment instal.lat i en correcte funcionament.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4061-02 1,000 Ut Conjunt dues pilones de salt 555,00 555,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 562,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 576,81

01.14.21 Ut SiC circuit saludable SA006 de Benito (exercici de rem)
Subministre i col.locació d'aparell d'exercicis de rem model SA006 de Benito o equi-
valent, per fer exercicis de rem, amb estructura reforçada metàl.lica de mides
1,06x0,6x1,16m. Inclós tractament  per exterior i acabat pintat, anclatge a la base i
indicacions corresponents, totalment instal.lat i en correcte funcionament.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4061-04 1,000 Ut Aparell de rem SA006 de Benito 940,00 940,00
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Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 947,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 961,81

01.14.22 Ut SiC circuit saludable SA008 de Benito (escaladora)
Subministre i col.locació d'aparell escaladora model SA008 de Benito o equivalent,
amb estructura reforçada metàl.lica de mides 1,27x0,53x1,48m. Inclós tractament 
per exterior i acabat pintat, anclatge a la base i indicacions corresponents, totalment
instal.lat i en correcte funcionament.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4061-05 1,000 Ut Aparell escaladora SA008 de Benito 850,00 850,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 857,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 871,81

01.14.23 Ut SiC circuit saludable SA011 de Benito (esquí)
Subministre i col.locació d'aparell d'esquí model SA011 de Benito o equivalent, amb
estructura reforçada metàl.lica de mides 1,13x0,76x1,56m. Inclós tractament  per
exterior i acabat pintat, anclatge a la base i indicacions corresponents, totalment ins-
tal.lat i en correcte funcionament.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4061-06 1,000 Ut Aparell esquí SA011 de Benito 910,00 910,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 917,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 931,81

01.14.24 M2 Paviment de seguretat amb rajoles cautxú
Subministrament i col·locació de paviment de seguretat en zona de jocs infantils,
consistent en rajoles de cautxú de mides 500x500x43 mm. de color a escollir per la
D.F., fixades sobre paviment de formigó o asfalt amb adhesiu especial, totalment
col·locat i acabat. Inclou part proporcional de peces d'encintat o de transició a un al-
tre tipus de paviment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,10

01.14.25 Ut Taula de Ping pong antivandàlica
Subministrament i col·locació de taula de ping pong antivandàlica, per instal·lació fi-
xa per exteriors. 2740x1525x760mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.575,00

01.14.26 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm
Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de fins a 4 m d'alçada, per fi-
xació de senyal vertical de trànsit de secció rectangular de 80x40mm amb 2mm de
gruix, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els senyals correcta-
ment, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a abocador
dels materials sobrants.

P40784 4,000 Ut Pal acer galvanitzat 80x40x2mmx2m 12,00 48,00
P844 0,080 M3 Formigó HM-20 65,33 5,23
P407831 2,000 Ut Abraçadera per fixació de senyals 80x40 3,15 6,30
O07 0,500 H. Oficial paleta 1ª 21,99 11,00

Ma d`obra .......................................................................... 11,00
Materials ............................................................................ 59,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,53

01.14.27 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús.
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de Disseny Bar-
raca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm i 6cm. Dimensions totals
de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb una capacitat per a 5 unitats de bici-
cletes. Totalment acabat.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P519-01B 1,000 Ut Aparcabicicletes Pedraforca,Disseny Barraca, 5 ut. de bicis 130,00 130,00
P844 0,060 M3 Formigó HM-20 65,33 3,92
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%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 138,80 4,16

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 133,92
Altres.................................................................................. 4,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,93

SUBCAPITOL 01.15 CIRCUIT DE REHABILITACIÓ
01.15.01 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195

Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada, de Disseny
Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m
de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total 51cm. Incloent part propor-
cional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210123-01 1,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 335,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 350,70 10,52

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 337,35
Altres.................................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 361,20

01.15.02 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46

01.15.03 Ut Circuit saludable GA06 de Benito (escala i rampa rehabilitació)
Taules contraxapat de 22mm. Pals de fusta llaminats de pi escandinau tractats amb
autoclau IV. Barnisat d'alta resistència. Cartell amb dibuix explicatiu tallat en fusta.
Claus M10, inoxidables en zones de desgast. Ferratges d'acer inoxidable. Esqua-
dres reforçades amb alumini. Protectors de claus i pals realitzats en poliamida. Ter-
ra antilliscant. Inclou cartell grabat amb pictograma.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.675,00

01.15.04 Ut SiC Circuit saludable GA12 de Benito (pedals col·locats davant de banc)
Subministrament i col.locació de Circuit saludable GA12 de Fundició Dúctil Benito
GA12 o equivalent, format conjunt de dos pedals metàl.lics, incloent part proporcio-
nal de fonament, totalment col.locat. (El banc es considera en partida a part).

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P844 0,072 M3 Formigó HM-20 65,33 4,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 22,90 0,69
PU210123-1-02 1,000 Ut 2 jocs de pedals 849,90 849,90

Ma d`obra .......................................................................... 18,18
Materials ............................................................................ 854,60
Altres.................................................................................. 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................................. 873,47

01.15.05 Ut SiC circuit saludable GA03 de Benito (ases rotatives)
Unitat d'element per exercici de rotació de mans, model GA03 de Fundició Dúctil Be-
nito o equivalent. Estructura realitzada amb pals de fusta, barres de subjecció de
tub d'acer inoxidable, i  discos per efectuar gir de mans, estructura anclada a terra
amb la corresponent cimentació. Inclou cartell grabat amb pictograma.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
UABC4-01 1,000 Ut Aparell ases rotatives GA03 de Benito 1.000,00 1.000,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.021,20 30,64
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Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 1.007,84
Altres.................................................................................. 30,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.051,81

01.15.06 Ut SiC circuit saludable GA07 de Benito (plat giratori)
Unitat d'element per exercici de caderes, model GA07 de Fundició Dúctil Benito o
equivalent. Estructura realitzada amb pals de fusta, barres de subjecció de tub d'a-
cer inoxidable, i  disc per efectuar gir de caderes anclat a terra amb la corresponent
cimentació. Inclou cartell grabat amb pictograma.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
UABC5-01 1,000 Ut Aparell plat giratori GA07 de Benito 1.050,00 1.050,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.071,20 32,14

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 1.057,84
Altres.................................................................................. 32,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.103,31

01.15.07 Ut SiC circuit saludable GA02 de Benito (flexo extensor)
Unitat d'element per exercici de flexió extensió del cos, model GA07 de Fundició
Dúctil Benito o equivalent. Estructura realitzada amb pals de fusta, barres de subjec-
ció de tub d'acer inoxidable, i  mànecs de subjecció, anclat a terra amb la correspo-
nent cimentació. Inclou cartell grabat amb pictograma.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
UABC5-02 1,000 Ut Aparell flexo extensor GA02 de Benito 900,00 900,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 921,20 27,64

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 907,84
Altres.................................................................................. 27,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 948,81

01.15.08 Ut Banc Neo-Barcino 300
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

01.15.09 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58
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SUBCAPITOL 01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS
01.16.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i
la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense espon-
jament.

O12 0,040 H. Manobre 18,39 0,74
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 3,05
M12 0,010 H. Retroexcavadora amb martell 72,42 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,50 0,14

Ma d`obra .......................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 3,77
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,65

01.16.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

01.16.03 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

01.16.04 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

01.16.05 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments
SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte sense mer-
mes.

O12 0,200 H. Manobre 18,39 3,68
P825 1,030 M3 Formigó HA-25 70,53 72,65
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 76,30 2,29

Ma d`obra .......................................................................... 3,68
Materials ............................................................................ 72,65
Altres.................................................................................. 2,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 78,62

01.16.06 M2 Malla 20x20x8 Fyk 5100
Malla electrosoldada, d'acer Kyk 5100, per col.locar en paviments, inclòs el trans-
port i la col·loacció de la malla in situ aixecades amb peces de formigó.

O15 0,059 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 1,30
O16 0,059 H. Ajudant de ferrallista 19,53 1,15
P2166 3,950 Kg Malla d'acer B500 S 0,99 3,91
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,40 0,19

Ma d`obra .......................................................................... 2,45
Materials ............................................................................ 3,91
Altres.................................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,55

01.16.07 M2 Solera de formigó 50 cms
Paviment de 30 cms. amb formigó HM-20. Mesura: Superficie teorica projecta.

O07 0,160 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,52
O12 0,320 H. Manobre 18,39 5,88
P825 0,530 M3 Formigó HA-25 70,53 37,38
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 46,80 1,40

Ma d`obra .......................................................................... 9,40
Materials ............................................................................ 37,38
Altres.................................................................................. 1,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,18
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01.16.08 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm, pt.2%,reglejat, vibrat, fratasat, rugos,juntes
Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix promig 20cm, peti-
ta inclinació transversal al 2%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 20x20cm
Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat
el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També in-
clou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del
gruix de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O11 0,025 H. Manobre especialitzat 19,03 0,48
O12 0,230 H. Manobre 18,39 4,23
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,67 0,70
P8445-01 1,030 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 67,29
P2166 16,870 Kg Malla d'acer B500 S 0,99 16,70
%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 90,50 1,81

Ma d`obra .......................................................................... 5,81
Maquinaria......................................................................... 0,70
Materials ............................................................................ 83,99
Altres.................................................................................. 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................................. 92,31

01.16.09 Ut Banc Neo-Barcino 300
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

01.16.10 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada, de Disseny
Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m
de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total 51cm. Incloent part propor-
cional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210123-01 1,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 335,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 350,70 10,52

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 337,35
Altres.................................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 361,20

01.16.11 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58

01.16.12 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29
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Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46

01.16.13 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la tipologia i característiques
de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058-D 1,000 Ut Cartell Model D 125,00 125,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 146,20 4,39

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 132,84
Altres.................................................................................. 4,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,56

01.16.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una rei-
xa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixa-
ció, de manera que quedi totalment acabada i instal·lada.

O07 1,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 35,18
O12 1,600 H. Manobre 18,39 29,42
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154   35 2,000 %. Mitjans auxiliars 67,00 1,34
P40569 1,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 350,00

Ma d`obra .......................................................................... 64,60
Materials ............................................................................ 352,35
Altres.................................................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 418,29

01.16.15 Ut SiC joc de molles rústic tipus seient, model Agasa o similar
Subministrament i col.locació de joc de molles rustic tipus seient, o equivalent, de
Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou
fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 580,00

01.16.16 Ut SiC joc de molles rustic tipus caballet, model Agasa o similar
Subministrament i col.locació de joc de molles rústic tipus caballet, o equivalent, de
Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou
fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 555,00

01.16.17 Ut SiC Balancí doble rustic, model Agasa o similar
Subministrament i col.locació de balancí doble rústic, model Agasa o similar, amb
tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancorat-
ge totalment instal.lat.

O07 1,500 H. Oficial paleta 1ª 21,99 32,99
O12 1,500 H. Manobre 18,39 27,59
P404912-01 1,000 Ut Balancí rustic doble 1.150,00 1.150,00
P844 0,500 M3 Formigó HM-20 65,33 32,67
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.243,30 37,30

Ma d`obra .......................................................................... 60,58
Materials ............................................................................ 1.182,67
Altres.................................................................................. 37,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.280,55

01.16.18 Ut SiC Tobogan rústic, model Agasa o similar
Subministre i col.locació de tobogan rústic tipus Agasa o similar, amb tractament de
protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment
instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.910,00

01.16.19 Ut SiC gronxador rústic dos seients plans Agasa o similar
Subministre i col.locació de gronxador tipus rústic amb dos seients tipus plans, de
Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou
fonamentació i ancoratge, totalment instal·lat.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.990,00

01.16.20 Ut SiC gronxador rústic dos seients bressol Agasa o similar
Subministre i col.locació de gronxador tipus rústic amb dos seients tipus bressol, de
Agasa o similar, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou
fonamentació i ancoratge, totalment instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.080,10

01.16.21 Ut SiC banc de sorra de Agasa o similar
Subministre i col.locació de banc de sorra, de Agasa, format per travessers de fusta
i anclatges adients, amb tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. In-
clou fonamentació i ancoratge, totalment instal·lat., i reblert de sorra sel.leccionada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.050,40

01.16.22 Ut SiC caseta de nens rústica, Agasa o similar
Subministre i col.locació de caseta rústica de fusta, model Agasa o similar, amb
tractament de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancorat-
ge totalment instal.lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.409,90

01.16.23 Ut SiC Xarxa en 3 dimensions R04 de Benito o equivalent, 5.53x5.53x4.09m
Subministrament i col.locació de joc infantil Xarxa tridimensional tipus R04 de Fundi-
ció Ductil Benito o equivalent, de mides 5.53x5.53x4.09m, de color verd, anclat a fo-
namentació de formigó armat, anclatges i perns metàl.lics, estructura metàl.lica d'a-
cer S-235 i alumini, tornilleri d'acer, peces de plàstic (polipropilè i nylon), cordes de
xarxa de multifilament trenada i coberta de polipropilè. Pintura amb una capa de la-
cat en pols de mescla de resines poliester enduridores i pigments sense plom i amb
alta resistència a la meteorització. Inclòs tots els treballs i mecanismes necessaris
per deixar-ho totalment acabat i en correcte funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.502,10

01.16.24 Ut SiC exercici d'equilibri tipus lletra de Benito o equivalent
Subministrament i instal.lació de joc infantil d'equilibri tipus búlder de qualsevol lle-
tra / número, de Fundició Dúctil Benito o equivalent, de color marró. Inclòs fona-
ment en sabata de formigó armat, suport i anclatge a base cargolat amb tacs d'ex-
pansió, estructura de panells escalable de fibra de poliester per capes, de superfí-
cie llisa. Interior de la peça amb estructura metàl.lica de tubs d'acer conformat en
fred, de secció rectangular i perfils UPN, IPN normalitzat, amb tractament d'imprima-
ció per corrosió. Preses (agarre) realitzades en poliester amb carga mineral de síli-
ce i colorants de resina, de grandària i colors variats i de formes vàries. Tornilleria
amb cargols zincats, preses amb cargols inoxidables antiatracament

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.505,80

01.16.25 Ut SiC parc infantil temàtic, conjunt Pamplona II, 14x12x4m
Subministrament i instal.lació de parc infantil temàtic, tipus Bosc o altres, segons
les indicacions del promotor, la direcció facultativa i el fabricant. Format per conjunt
de jocs infantils combinats variats segons plànols del projecte, model PAR-NA-001
de Parkesa o equivalent. Format per estructura resistent anclada a fonament i base
suport, elements i accessoris necessaris, pintats de colors resistents a l'exterior. In-
closos tots els materials i treballs necessaris per deixar-ho totalment acabat i en cor-
recte funcionament, inclós el transport i la instal.lació i la inspecció i certificació del
compliment amb la normativa UNE-1176 per part de TÜVRhienland.

O07 8,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 175,92
O12 8,000 H. Manobre 18,39 147,12
P404912-02 1,000 Ut Joc infantil conjunt Pamplona II 27.267,44 27.267,44
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 27.590,50 827,72

Ma d`obra .......................................................................... 323,04
Materials ............................................................................ 27.267,44
Altres.................................................................................. 827,72

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28.418,20

01.16.26 M2 Paviment de seguretat amb rajoles cautxú
Subministrament i col·locació de paviment de seguretat en zona de jocs infantils,
consistent en rajoles de cautxú de mides 500x500x43 mm. de color a escollir per la
D.F., fixades sobre paviment de formigó o asfalt amb adhesiu especial, totalment
col·locat i acabat. Inclou part proporcional de peces d'encintat o de transició a un al-
tre tipus de paviment.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,10

01.16.27 Ut SiC conjunt doble C303A/N
Subministrament i col.locació d'estrucutura de fusta per a jocs infantils amb la plata-
forma, l'escala, el tobogan, rampes, ponts, passarel.les i gronxadors. Inclou tots els
ancoratges i peces especials per deixar el kit totalment instal.lat, model C303A de
tres torres altes, colors a decidir per la direcció facultativa.

O07 7,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 153,93
O12 7,000 H. Manobre 18,39 128,73
P136-01 1,000 Ut Kit de jocs infantils C303A 7.385,00 7.385,00
P844 1,200 M3 Formigó HM-20 65,33 78,40
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7.746,10 232,38

Ma d`obra .......................................................................... 282,66
Materials ............................................................................ 7.463,40
Altres.................................................................................. 232,38

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.978,44

SUBCAPITOL 01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL PARC
01.17.01 Ut Banc Neo-Barcino 300

S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

01.17.02 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195
Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada, de Disseny
Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m
de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total 51cm. Incloent part propor-
cional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210123-01 1,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 335,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 350,70 10,52

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 337,35
Altres.................................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 361,20

01.17.03 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58

01.17.04 Ut Paperera de reciclatge, de fusta tractada model Gurri, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera pel reciclatge, model Gurri de Disseny
Barraca o similar, de fusta tractada individual amb tapa i tres dipòsits, amb una ca-
pacitat de 110 litres cada un. Dimensions de 1,365m de llarg, 43,5cm d'ample i
91,5cm d'alçada. Realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 26,39
O12 1,200 H. Manobre 18,39 22,07
P519-01-GURRI 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Gurri, Disseny Barraca

1,365x0,435x0,915m
613,43 613,43

P844 0,500 M3 Formigó HM-20 65,33 32,67
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 694,60 20,84
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Ma d`obra .......................................................................... 48,46
Materials ............................................................................ 646,10
Altres.................................................................................. 20,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 715,40

01.17.05 Ut Paperera de fusta amb teulada tractada model Garona, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera amb teulada, model Garona de Disseny
Barraca o similar, de fusta tractada individual. Dimensions de 0,54m de llarg, 0,54m
d'ample i 1,20m d'alçada. Realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 26,39
O12 1,200 H. Manobre 18,39 22,07
P519-01-GARONA 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Garona, Disseny Barraca

0,54x0,54x1,2m
613,43 613,43

P844 0,500 M3 Formigó HM-20 65,33 32,67
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 694,60 20,84

Ma d`obra .......................................................................... 48,46
Materials ............................................................................ 646,10
Altres.................................................................................. 20,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 715,40

01.17.06 Ut SiC fitó metàl.lic Hospitalet extraible, h=1m, Ø95mm
Subministrament i col.locació de fitó extraible d'acer antivandàlic model Hospitalet
de Fundició Benito, alçada 1.00m i diàmetre 95mm, o equivalent, incloent fonamen-
tació i ancoratge totalment instal.lat.

O07 0,900 H. Oficial paleta 1ª 21,99 19,79
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P40923 1,000 Ut Fitó metàl.lic Hospitalet extraible 105,00 105,00
P844 0,050 M3 Formigó HM-20 65,33 3,27
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 146,50 4,40

Ma d`obra .......................................................................... 38,18
Materials ............................................................................ 108,27
Altres.................................................................................. 4,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,85

01.17.07 Ut SiC cartell fusta model "A", Faristol gros de Disseny Barraca o similar
Subministrament i col.locació de cartell faristol gros model "A" indicatiu de fusta trac-
tada per exterior de Disseny Barraca o similar per informació general del parc, de
fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4058-A 1,000 Ut Cartell tipus faristol model "A" 640,00 640,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 647,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 661,81

01.17.08 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny Barraca o similar
Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta tractada per ex-
terior Barbacana de Disseny Barraca o similar per informació i recorregut per fer
exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, to-
talment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4058-01 1,000 Ut Cartell Barbacana model "B" 1.185,00 1.185,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 1.192,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.206,81

01.17.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29
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Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46

01.17.10 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la tipologia i característiques
de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058-D 1,000 Ut Cartell Model D 125,00 125,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 146,20 4,39

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 132,84
Altres.................................................................................. 4,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,56

01.17.11 Ut Cartell de fites quilomètriques amb suport de subjecció
Subministrament i col·locació de senyal indicativa de fita quilomètrica, composta per
una placa quadrada 50x50cm, amb logotip i suport de subjecció, segons plànols de
detalls i indicacions de la direcció facultativa. Inclòs tots els materials i treballs ne-
cessaris per la seva correcta col.locació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 125,20

01.17.12 Ut Cartell informació i plànol activitats
Subministrament i col.locació de cartell informatiu de fusta tractada amb visera de fusta amb
plànol general de les instal.lacions, recorreguts, explicació de la normativa del parc, activitats i
possibilitats que ofereixen les instal.lacions, així com  tota aquella informació que es cregui ne-
cessària per la DF, de dimensions mínimes de 2,0x2,0m.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,00

01.17.13 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten, col·locat
Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten de forma cur-
vada amb el nom de la indicació d'entrada al parc del Falgar, de dimensions i carac-
terístiques segons plànols. S'inclou tot el material i la ma d'obra necessària per dei-
xar-lo completament acabat i instal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació neces-
sària.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.200,00

01.17.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una rei-
xa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixa-
ció, de manera que quedi totalment acabada i instal·lada.

O07 1,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 35,18
O12 1,600 H. Manobre 18,39 29,42
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154   35 2,000 %. Mitjans auxiliars 67,00 1,34
P40569 1,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 350,00

Ma d`obra .......................................................................... 64,60
Materials ............................................................................ 352,35
Altres.................................................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 418,29

01.17.15 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús.
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de Disseny Bar-
raca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm i 6cm. Dimensions totals
de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb una capacitat per a 5 unitats de bici-
cletes. Totalment acabat.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P519-01B 1,000 Ut Aparcabicicletes Pedraforca,Disseny Barraca, 5 ut. de bicis 130,00 130,00
P844 0,060 M3 Formigó HM-20 65,33 3,92
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 138,80 4,16

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 133,92
Altres.................................................................................. 4,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,93

 Pàgina 62



QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.17.16 PA Edifici modular prefabricat serveis higiènics.
Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i instal·lació de l'edifi-
ci modular per serveis higiènics, amb tot el suport i l'execució de la base de recolça-
ment, estructura, tancaments i distribucions interiors, coberta, instal·lacions, fuste-
ries i acabats, amb les connexions de totes les escomeses. Inclòs tots els treballs i
materials necessaris per deixar-ho totalment acabat, segons plànols i criteris de la
Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.500,00

SUBCAPITOL 01.18 ACABAMENT DEL LLAC PROPOSTA TÈCNICA "PISCINES ECOLÒGIQUES"
APARTAT 01.18.01 MOVIMENT DE TERRES ACABAMENT DEL LLAC
01.18.01.01 u Excavació per mitjans mecànics per a sala tècnica

Excavació de terres per a buidat de sala técnica, de fins a 6 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 780,00

01.18.01.02 u Reblert amb terres mateixa excavació murs sales
Reblert dels murs de les sales técniques amb terres tolerables de la mateixa excavació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 680,00

01.18.01.03 u Aportació i estesa de 20cm de graves.
Reblert de caixa per sala técnica amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25
cm com a màxim amb repàs i piconatge de caixa, amb una compactació del 90% del PM

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 215,00

APARTAT 01.18.02 PALETERIA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.02.01 u Llosa sala técnica

Formació de llosa amb formigó armat amb varilla diam. 10 cada 15 cm deixant esperes per
mur.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 926,42

01.18.02.02 u Sala tècnica: Murs per formació tancament prefabricat H
Formació de murs per a tancament de sala técnica amb bloc de formigo prefabricat H i reblert
de formigo. Inclou armadures.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.898,00

01.18.02.03 u Sala tècnica: Forjat unidireccional H=30
Formació forjat unidireccional amb viguetes pretensades i revoltó ceràmic h=30 amb armadu-
ra de reforç i capa de nivellat.  Previsió entrada superior de 80x80 cm. Inclou tancament inox.
amb pany.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.526,00

01.18.02.04 u Sala tècnica: Impermeabilització murs
Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització, amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes en exterior de murs de bloc de formigo i col·lo-
cació de làmina drenant.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 520,00

01.18.02.05 u Sala tècnica: Col·locació embornal
Col·locació embornal en sala técnica amb tub PVC 110 fins a pou drenant.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 496,00

01.18.02.06 u Sala tècnica: Escales sales
Escala metal·lica per accès a sala técnica per la part superior tipus "gat"
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 436,08

01.18.02.07 u Sala tècnica: Esgrao per a bombes
Formació esgraó per a bombes per evitar el contacte amb terra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,00

01.18.02.08 u LLac: Arqueta skimers formigó 1,00x1,00x1,00 m
Formació arqueta skimmer de dimensions 1x1x1 m. amb formació llosa armada 20 cm. i bloc
prefabricats de formigó amb tapa registre en inox. arrebossat interior amb morter hidrofug.
Amb flotador a la boca i reixa de recollida en inox.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.025,00

01.18.02.09 u Llac: Sabata formigó armat per mur filtre regeneració
Formació sabata amb formigó segons estudi, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió, amb armadura inferior #15 diam 10 amb esperes per a
mur de contenció. Inclou encofrat medis auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.585,00

01.18.02.10 u Llac: Mur filtre regeneració
Formació de mur per a contenció per a filtre de regeneració amb bloc de formigó de 30 cm.
amb armadures de diam. 8 de 90 cm.i 70 m de llarg. La cara interior anirà arrebossada e im-
permeabilitzada. Amb contraforts cada 10 m.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13.560,00

01.18.02.11 u Llac: Col·locació pedra en filtre regeneració
Col·locació pedra per a revestir sabata de cimentació i mur de contenció filtre regeneració i co-
ronació del mateix per integració amb l'arquitectura del llac.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.375,00

01.18.02.12 m² Impermeabilització: Lámina EPDM impermeabilització filtre superior
Membrana EPDM resistent al ozó, UV i camvis temperatura. segons UNE 14001. Allargament
del 300% i baix impacte ambiental.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,80

01.18.02.13 m Impermeabilització: Reforça vores
Peça per reforçar les vores i la unió de lámina epdm anclada al terra. Inclou medis auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,59

01.18.02.14 m² Impermeabilització: Lámina geotextil
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·lo-
cat sense adherir

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,20
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APARTAT 01.18.03 FILTRACIÓ MECÀNICA ACABAMENT DEL LLAC
SUBAPARTAT 01.18.03.01 EQUIPACIÓ
01.18.03.01.01 u Bomba cascada

Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau de protecció
IP55 per a cascada illa interior.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 690,00

01.18.03.01.02 u Bomba recirculació llac
Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau de protecció
IP55 per a recirculació llac

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.013,00

01.18.03.01.03 u Equips clarificació
Equips per a la clarificació de l'aigua de recirculació llac

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.315,00

SUBAPARTAT 01.18.03.02 XARXA HIDRAULICA
01.18.03.02.01 u Tuberia PVC per a xarxa hidraulica UNE - EN 1.401-1

Fabricada segons gruixos exigits en la norma UNE - EN 1401-1, DN 110 i DN 120 per a l'apli-
cació UD en canalitzacions subterrànies o no i empleades per a evacuació i desguassos.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19.100,00

APARTAT 01.18.04 FILTRACIÓ BIOLÒGICA ACABAMENT DEL LLAC
SUBAPARTAT 01.18.04.01 PLANTES
01.18.04.01.01 u Hidrófites sumergides

Planta hidrófites sumergides en illa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50

01.18.04.01.02 u Nymphaea varies
Planta Nymphaea per a filtració.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,50

01.18.04.01.03 m2 Illes flotants
Herbassar de planta estructurat en fibra de coco, muntat sobre panell alveolar de polietilè reci-
clat i sistema flotant integrat. Dimensions 2x1m per a creació d'hàbitats i refugis per a la fau-
na, integració paisatgística i gran capacitat depuradora i millora de la qualitat de l'aigua.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 98,00

01.18.04.01.04 m2 Mantes vegetades 5x1
Herbassar estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica de 5x1m per a sistema de
depuració natural d'aigües, retenció i estabilizació de sediments i naturalització de llacunes i
llacs en parcs urbans i àrees d'esbarjo.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 120,40

01.18.04.01.05 u Planta acuàtica individual
Planta acuàtica per a filtració.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,50
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SUBAPARTAT 01.18.04.02 AUXILIAR
01.18.04.02.01 m2 Geomalla de poliester

Geomalla d'estructura reticular formada per fils de polièster d'alt mòdul elàstic recoberts amb
PVC per protegir de la radiació UV, els microorganismes i els atacs mediambientals. Resistèn-
cies a tracció en ruptura a curt termini: de 15 kN / m fins a 1.000 kN / m.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,05

01.18.04.02.02 u Ancoratges illes i mantes
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,00

APARTAT 01.18.05 ÀRIDS ACABAMENT DEL LLAC
01.18.05.01 m3 Àrids filtració

Àrids per a la formació dels filtres de regeneració.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,00

01.18.05.02 tn Àrids decoratiu
Àrid decoratiu  per al reblert de la part que va desde les mantes vegetades fins el final de liner.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,25

01.18.05.03 tn Roca decorativa
Roca decorativa per a la formació cascades  i decoració mur contenció filtre regeneració. Dia-
metres 100-300.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,90

01.18.05.04 tn Pedra de riu, cant rodat 12-20
Pedra de riu tipus cant rodat per a la formació de arees d'oxigenació. Diametre 12-20 mm.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,53

01.18.05.05 tn Bolos 200-400
Bitlles de mida 200-400 de formes arrodonides i de diferents colors i policromies, per al seu ús
com a separadors entre graves i com a delimitador de diferents plantes o conjunt d'aquestes.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 56,00

APARTAT 01.18.06 TRANSPORT ACABAMENT DEL LLAC
01.18.06.01 u Transport de planta acuàtica i elements auxiliars

Transport de planta acuàtica i elements auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.348,98

01.18.06.02 u Transport i medis auxiliars per a la estesa àrids
Transport i medis auxiliars necessaris per al reblert amb àrids dels filtres de regeneració,la es-
tesa àrids i formació illa suimergida. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12.040,00
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APARTAT 01.18.07 MA D'OBRA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.07.01 u Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració

Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16.767,00

01.18.07.02 u Mà d'bra àrids i formació cascades
Mà d'bra àrids i formació cascades

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22.389,00

01.18.07.03 u Mà d'obra plantació
Mà d'bra àrids i formació cascades

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20.100,00

01.18.07.04 u Dietes i desplaçaments
Dietes i desplaçaments

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.600,00

SUBCAPITOL 01.19 VORADES I VORERES
01.19.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P8445 0,020 M3 Formigó HNE-15 63,62 1,27
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P1842 1,050 Ml Vorada jardí TJ8 8x100x20 5,22 5,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 14,10 0,42

Ma d`obra .......................................................................... 7,29
Materials ............................................................................ 6,81
Altres.................................................................................. 0,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,52

01.19.02 Ml Vorada formigó jardí model recte 8x100x20
Vorada jardí de formigó model recte tipus F-8 de 8x100x20 de color gris,  incluit part
proporcional de peces corbes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. 

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P8445 0,020 M3 Formigó HNE-15 63,62 1,27
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P395022 1,050 Ml Vorada jardí model recte 8x100x20 8,73 9,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 17,80 0,53

Ma d`obra .......................................................................... 7,29
Materials ............................................................................ 10,50
Altres.................................................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,32
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SUBCAPITOL 01.20 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
01.20.01 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric
sense esponjament.

O12 0,016 H. Manobre 18,39 0,29
M08 0,030 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 2,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,60 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,29
Maquinaria......................................................................... 2,29
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,66

01.20.02 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació
M3 estesa del material sobrant de la excavació

O12 0,039 H. Manobre 18,39 0,72
M07 0,039 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 2,13
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,90 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 0,72
Maquinaria......................................................................... 2,13
Altres.................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,94

01.20.03 M2 Refinat i compactació de l'esplanada
Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.

O12 0,002 H. Manobre 18,39 0,04
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
M11 0,003 H. Motonivelladora 55,40 0,17
M16 0,003 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 0,19
M06 0,001 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,50 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,04
Maquinaria......................................................................... 0,40
Materials ............................................................................ 0,05
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,51

01.20.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equiva-
lent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modi-
ficat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric del terreny.

O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
P04331 1,150 M3 Tot-ú reciclat 3,00 3,45
M11 0,023 H. Motonivelladora 55,40 1,27
M16 0,023 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,48
M06 0,012 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,30 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 0,55
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materials ............................................................................ 3,50
Altres.................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,50

01.20.05 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·lo-
cació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11
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SUBCAPITOL 01.21 TANCAMENTS
01.21.01 Ml Tanca Tordera 1002, h=1m, reixa electr., passamà i 2 travessers horitz.

Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1002 o similar, al-
çada h=1m, amb una separació entre pilars de 2,6m, amb pilars de fusta diàmetre
10cmx1,5m, 2 travessers de diàmetre 8cm x2,5m, reixa electrosoldada verda amb
format de malla en quadrícules rectangulars, passamà de 140x28mm i longitud
2,6m. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execució de
fonamentació de pilars de mides 20x20cm i h=40 a 50cm, totalment col.locada.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P4066201 1,050 Ml Tanca de fusta Tordera 1002, 1,00m pilars, travessers, passamà i

reixa electrosoldada
71,98 75,58

P8445-01 0,020 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 1,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 80,90 2,43

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 76,89
Altres.................................................................................. 2,43

TOTAL PARTIDA.............................................................. 83,36

01.21.02 Ml Tanca Cap de Creus, h=1m, 2 travessers horitz.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Cap de Creus o similar, al-
çada h=1m, amb una separació entre pilars de 2m, amb pilars de fusta diàmetre
10cmx1,5m, 2 travessers de diàmetre 8cm x2m. Incloent fixació i cargoleria, ele-
ments auxiliars i peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides
20x20cm i h=40 a 50cm, totalment col.locada.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P4066204 1,050 Ml Tanca de fustaCap de Creus, 1,00m pilars, travessers, passamà i

reixa electrosoldada
25,37 26,64

P8445-01 0,020 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 1,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 32,00 0,96

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 27,95
Altres.................................................................................. 0,96

TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,95

01.21.03 Ml Tanca Tordera 1501, h=1,5m, reixa electr. i 3 travessers horitz.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1501 o similar, al-
çada h=1,5m, amb una separació entre pilars de 2,6m, amb pilars de fusta diàmetre
10cmx2,0m, 3 travessers de diàmetre 8cm x2,5m, reixa electrosoldada verda amb
format de malla en quadrícules rectangulars. Incloent fixació i cargoleria, elements
auxiliars i peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides 20x20cm i
h=40 a 50cm, totalment col.locada.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P4066202 1,050 Ml Tanca de fusta Tordera 1501, 1,50m pilars, travessers i reixa

electrosoldada
82,45 86,57

P8445-01 0,020 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 1,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 91,90 2,76

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 87,88
Altres.................................................................................. 2,76

TOTAL PARTIDA.............................................................. 94,68

01.21.04 Ml Tanca Tordera 2001, h=2m, reixa electr. i 3 travessers horitz.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 2001 o similar, al-
çada h=2m, amb una separació entre pilars de 2,6m, amb pilars de fusta diàmetre
10cmx2,5m, 3 travessers de diàmetre 8cm x2,5m, reixa electrosoldada verda amb
format de malla en quadrícules rectangulars. Incloent fixació i cargoleria, elements
auxiliars i peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides 20x20cm i
h=40 a 50cm, totalment col.locada.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P4066203 1,050 Ml Tanca de fusta Tordera 2001, 2,00m pilars, travessers i reixa

electrosoldada
99,84 104,83

P8445-01 0,020 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 1,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 110,20 3,31

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 106,14
Altres.................................................................................. 3,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 113,49
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01.21.05 u Porta Tordera 2001, h=2m, ample 17m, reixa electr. i travessers.
Subministrament i col·locació de Porta corredissa de tancament tipus Tordera 2001
o similar, alçada h=2m i ample 17m, amb estructura de tub rectangular de
80x30x2mm desmuntable en tres trams (per facilitar el transport), fusta de diàmetre
80mm tallada a mitja canya per al recobriment de l'estructura, tres trens de rodes
de 160mm muntades sobre rodaments amb capacitat de càrrega fins a 600kg cada
una, dues bigues HEB120: una amb funció de guia per les rodes de naylon amb ro-
daments i l'altre per l'abatidor de la porta. Per a l'obertura i tancament de l'element
s'ha contemplat una doble guia realitzada amb varilla calibrada de 25mm soldada
sobre una estructura de tubs de 3/4" i varilles de 10mm preparat per formigonar.
Acabat amb imprimació i esmalt de poliuretà de dos components. Incloent fixació i
cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execució de sistema de tancament
amb pany i clau i guies de desplaçament, totalment col.locada. La qualitat de la fus-
ta és pi tractat a l'autoclau nivell IV, mitjançant sistema Béthel buit - pressió a base
de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

O07 8,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 175,92
O12 8,000 H. Manobre 18,39 147,12
P4066203C 1,000 u Porta de fusta Tordera 2001, h=2,00m, ample 17m 4.718,31 4.718,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5.041,40 151,24

Ma d`obra .......................................................................... 323,04
Materials ............................................................................ 4.718,31
Altres.................................................................................. 151,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.192,59

01.21.06 u Porta Tordera 2001, h=2m, ample 5m, reixa electr. i travessers.
Subministrament i col·locació de Porta abatible dues fulles de tancament tipus Tor-
dera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 5m, amb estructura de tub rectangular de
80x30x2mm, fusta de diàmetre 80mm tallada a mitja canya per al recobriment de
l'estructura, rodes de 160mm muntades sobre rodaments amb capacitat de càrrega
fins a 600kg cada una, dues bigues HEB120: una amb funció de guia per les rodes
de naylon amb rodaments i l'altre per l'abatidor de la porta. Per a l'obertura i tanca-
ment de l'element s'ha contemplat una doble guia realitzada amb varilla calibrada
de 25mm soldada sobre una estructura de tubs de 3/4" i varilles de 10mm preparat
per formigonar. Acabat amb imprimació i esmalt de poliuretà de dos components. In-
cloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execució de sistema
de tancament amb pany i clau i guies de desplaçament, totalment col.locada. La
qualitat de la fusta és pi tractat a l'autoclau nivell IV, mitjançant sistema Béthel buit -
pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

O07 2,500 H. Oficial paleta 1ª 21,99 54,98
O12 2,500 H. Manobre 18,39 45,98
P4066203D 1,000 u Porta de fusta Tordera 2001, h=2,00m, ample 5m 1.680,19 1.680,19
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.781,20 53,44

Ma d`obra .......................................................................... 100,96
Materials ............................................................................ 1.680,19
Altres.................................................................................. 53,44

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.834,59

01.21.07 u Automatismes Porta Tordera 2001, ample 17m, motor-crem.-cèl.-comand.
Subministrament i col·locació de l'automatisme per la porta corredissa de tanca-
ment tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 17m, format pel conjunt del
motor, cremallera, fotocèl·lules de seguretat, comandament a distància i muntatge
dels automatismes, i la seva connexió a xarxa elèctrica. Incloent mecanismes, ele-
ments auxiliars i peces especials i els treballs i materials per la pressa de corrent, to-
talment col.locada i en correcte funcionament

O38 2,000 H. Oficial 1ª electricista 22,72 45,44
O39 2,000 H. Ajudant d'electricista 19,50 39,00
P4066203C1 1,000 u Mec. porta Tordera 2001-17m, motor-cremallera-cèl·lula

seg.-comandament a dist.
1.632,48 1.632,48

%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.716,90 51,51

Ma d`obra .......................................................................... 84,44
Materials ............................................................................ 1.632,48
Altres.................................................................................. 51,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.768,43

01.21.08 u Automatismes Porta Tordera 2001, ample 5m, motor-crem.-cèl.-comand.
Subministrament i col·locació de l'automatisme per la porta corredissa de tanca-
ment tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i ample 5m, format pel conjunt del
motor, cremallera, fotocèl·lules de seguretat, comandament a distància i muntatge
dels automatismes, i la seva connexió a xarxa elèctrica. Incloent mecanismes, ele-
ments auxiliars i peces especials i els treballs i materials per la pressa de corrent, to-
talment col.locada i en correcte funcionament

O38 2,000 H. Oficial 1ª electricista 22,72 45,44
O39 2,000 H. Ajudant d'electricista 19,50 39,00
P4066203D1 1,000 u Mec. porta Tordera 2001-5m, motor-cremallera-cèl·lula

seg.-comandament a dist.
1.304,16 1.304,16
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%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.388,60 41,66

Ma d`obra .......................................................................... 84,44
Materials ............................................................................ 1.304,16
Altres.................................................................................. 41,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.430,26

01.21.09 Ut Pantalla visual per observació de 4,80m
Subministrament, transport i col.locació de pantalla per observació i protecció, de
4,8m de longitud, formada per tres pilars de fusta de 3m d'alçada 20x10segons plà-
nols, de fusta de pi de flandes encastats 80cm amb fonament de formigó, amb pla-
fons de mides segons plànols i de gruix 22mm de fusta de pi de flandes i finestres
de diferents mides per a l'observació de les espècies d'ocells i peixos autòctons de
la zona.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 930,00

01.21.10 Ml Reixat acer plastificat 2,00m amb bruc de protecció visual
Reixat de 2 m d'alçària, amb malla d'acer plastificat de torsió senzilla 50/17/14 de ø
3 i 2,2 mm, amb pals de tub, col.locats cada 3 m, i col·locació de bruc de protecció
visual a tota l'alçada.

O07 0,160 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,52
O21 0,160 H. Oficial 1ª muntador 22,72 3,64
O22 0,160 H. Ajudant de muntador 19,53 3,12
P40961 1,050 Ml Reixa acer plastificat H=2.0 10,10 10,61
P40961-bruc 1,050 Ml bruc protecció visual h=2m 6,00 6,30
%0153 2,000 %. Materials auxiliars 27,20 0,54

Ma d`obra .......................................................................... 10,28
Materials ............................................................................ 16,91
Altres.................................................................................. 0,54

TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,73

CAPITOL 02 ÀMBIT LA VERNEDA
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
02.01.01 Ml Desmuntatge tanca metàl.lica

Desmuntatge de tanca de reixa metàl.lica, incloent l'extracció dels pilars i els seus
fonaments, càrrrega, transport i cànon a abocador autoritzat.

O09 0,007 H. Oficial paleta 2ª 19,53 0,14
O12 0,007 H. Manobre 18,39 0,13
M18 0,007 H. Compressor 2 martells 16,28 0,11
M03 0,016 H. Camió 20 Tn 53,89 0,86
MCANONAT 0,050 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 0,05
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1,30 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 0,27
Maquinaria......................................................................... 0,97
Materials ............................................................................ 0,05
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,32
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SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENTS DE TERRES
02.02.01 M2 Neteja de camí a màquina

Neteja del camí a màquina i càrrega a màquina sobre camió. S'inclou transport i cà-
non a abocador autoritzat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament. 

O12 0,027 H. Manobre 18,39 0,50
M07 0,027 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,47
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,00 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 0,50
Maquinaria......................................................................... 1,47
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,03

02.02.02 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)
Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  so-
bre camió.  Inclou l'arrencada a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 me-
tres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,010 H. Manobre 18,39 0,18
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,70 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,18
Maquinaria......................................................................... 0,55
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,75

02.02.03 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus
Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i
la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense espon-
jament.

O12 0,040 H. Manobre 18,39 0,74
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 3,05
M12 0,010 H. Retroexcavadora amb martell 72,42 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,50 0,14

Ma d`obra .......................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 3,77
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,65

02.02.04 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus
Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

02.02.05 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

02.02.06 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

02.02.07 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
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Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

02.02.08 PA Retirada de pedres, runes i brossa
Partida alçada a justificar d'import màxim per la retirada de pedres, runes i brossa a dins de
làmbit de la Verneda. S'inclou la càrrega sobre camió, transport i cànon a abocador autoritzat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.350,00

SUBCAPITOL 02.03 GUAL I ZONA HUMIDA
02.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

02.03.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

02.03.03 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·lo-
cació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11

02.03.04 M3 Rebliment màquina sauló rases
Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teòric sense esponjament.

M09 0,039 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 1,95
M15 0,039 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 2,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,10 0,12

Maquinaria......................................................................... 4,12
Altres.................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,24

02.03.05 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts
Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per medi de
camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P2097 1,000 M3 Terra de prestec 1,10 1,10
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,00 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 1,10
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,08

02.03.06 M3 Rebliment màquina terra cel obert
Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,013 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,71
M15 0,013 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,40 0,04

Maquinaria......................................................................... 1,43
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,47
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02.03.07 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

02.03.08 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

02.03.09 Ml Formació de cuneta en terres
Formació de cuneta en terres als laterals del camí a mà i a màquina, incluit reperfi-
lat, càrrega, transport i cànon abocador de les terres sobrants.

O12 0,148 H. Manobre 18,39 2,72
M11 0,029 H. Motonivelladora 55,40 1,61
M07 0,029 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,58
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,90 0,18

Ma d`obra .......................................................................... 2,72
Maquinaria......................................................................... 3,19
Altres.................................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,09

02.03.10 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada
Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pe-
dres entre 1500 i 2500 kg col.locades a màquina en fonament per formació de murs
i revestiments rejuntada amb formigó.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
M08 0,150 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 11,45
P844 0,150 M3 Formigó HM-20 65,33 9,80
P0103C 1,000 M3 Pedra per escullera calcària de 500 a 2000 kg 16,00 16,00
M38 1,000 M3 Transport amb camió dumper 7,00 7,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 47,00 1,41

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Maquinaria......................................................................... 18,45
Materials ............................................................................ 25,80
Altres.................................................................................. 1,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,42

02.03.11 Ml Claveguera tub formigó  60 cm
Subministre i col·locació de claveguera amb tub de formigó de ø 60 cm, rejuntat in-
terior amb morter M 5, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i anellat amb formi-
gó HM-20.

O07 0,350 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,70
O12 0,350 H. Manobre 18,39 6,44
P1541 1,050 Ml Tub circular formigó ø  60 cm 7,67 8,05
P844 0,344 M3 Formigó HM-20 65,33 22,47
A17 0,004 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,33
M09 0,070 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 3,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 48,50 1,46

Ma d`obra .......................................................................... 14,22
Maquinaria......................................................................... 3,50
Materials ............................................................................ 30,76
Altres.................................................................................. 1,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,95

02.03.12 Ut Embocadura amb aletes per obra de pas
Formació d'embocadura a obra de pas soterrada formada per aletes de formigó als laterals de
la canalització formades amb formigó H-20 i malla electrosoldada #15x15x8, incloent l'excava-
ció, el rebliment, l'encofrat, el desencofrat, el formigonat, l'armat i el transport a abocador dels
materials sobrants.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 611,69
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02.03.13 M2 Formació de gual de formigó
Formació de gual de formigó pel pas de vianants i bibicletes. Inclou excavació de
caixa, refinat i compactació, càrrega, transport i cànon a abocador de terres so-
brants, encofrat i formació de rampes per deixar la partida totalment acabada.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 135,00

02.03.14 Kg Coloc.acer corrugat B500S
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer
B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

O15 0,010 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 0,22
O16 0,012 H. Ajudant de ferrallista 19,53 0,23
P2271 1,050 Kg Acer corrugat B500S 0,67 0,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,45
Materials ............................................................................ 0,70
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,19

02.03.15 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat
amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,50
O12 1,700 H. Manobre 18,39 31,26
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
C1701100 0,020 h Camió bomba formigonar 151,25 3,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,90 3,42

Ma d`obra .......................................................................... 36,76
Maquinaria......................................................................... 3,03
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,27

SUBCAPITOL 02.04 MUR DE CONTENCIÓ REFORÇ DE LA PENYA
02.04.01 M2 Aclariment i neteja de zona verda

Aclariment i neteja de vegetació de zona verda per tal d'adequar la zona de treballs
per mitjans manuals i/o mecànics. Inclou la neteja i esbrossada del sotabosc i tala
d'arbres i arbustos, i la càrrega sobre camió i el transport a l'abocador dels mate-
rials sobrants.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,50

02.04.02 Ut Retirada d'arbres inclòs soca
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs arrenca-
da de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs
pagament del cànon corresponent.

O09 0,400 H. Oficial paleta 2ª 19,53 7,81
O12 0,700 H. Manobre 18,39 12,87
M07 0,700 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 38,15
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 58,80 0,59

Ma d`obra .......................................................................... 20,68
Maquinaria......................................................................... 38,15
Altres.................................................................................. 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................. 59,42

02.04.03 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus
Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

02.04.04 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02
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Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

02.04.05 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

02.04.06 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

02.04.07 M3 Transport de restes vegetals a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50

02.04.08 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARO 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 8,00 8,00
Materials ............................................................................ 8,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,00

02.04.09 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I
Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura:
superficie teòrica projecte sense mermes.

O12 0,046 H. Manobre 18,39 0,85
P844 0,102 M3 Formigó HM-20 65,33 6,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,50 0,23

Ma d`obra .......................................................................... 0,85
Materials ............................................................................ 6,66
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,74

02.04.10 Kg Coloc.acer corrugat B500S
Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer
B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

O15 0,010 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 0,22
O16 0,012 H. Ajudant de ferrallista 19,53 0,23
P2271 1,050 Kg Acer corrugat B500S 0,67 0,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,20 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 0,45
Materials ............................................................................ 0,70
Altres.................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,19

02.04.11 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb bomba
formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat
amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

O07 0,250 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,50
O12 1,700 H. Manobre 18,39 31,26
P825 1,050 M3 Formigó HA-25 70,53 74,06
C1701100 0,020 h Camió bomba formigonar 151,25 3,03
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,90 3,42

Ma d`obra .......................................................................... 36,76
Maquinaria......................................................................... 3,03
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,27

02.04.12 M2 Encofrat metàl.lic a murs i sostres
Encofrat metàl.lic a murs i sostres per revestir i posterior desencofrat un cop fraguat
i endurit. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 0,250 H. Oficial 1ª encofrador 24,00 6,00
O14 0,250 H. Ajudant d'encofrador 20,44 5,11
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P2063 0,150 Lt Desencofrant formigó 1,39 0,21
P2377 1,000 M2 Plafó metàlic 150 usos 0,21 0,21
P2483 4,000 Ml Puntal telescópic 300 usos 0,05 0,20
P2363 0,150 Kg Fleix 0,24 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,80 0,35

Ma d`obra .......................................................................... 11,11
Materials ............................................................................ 0,66
Altres.................................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,12

02.04.13 M3 Formigó de color terrós, en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba.
Mur de formigó, amb pigments colorants de color terrós similar a La Penya, per ar-
mar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte
sense mermes.

O07 0,300 H. Oficial paleta 1ª 21,99 6,60
O12 1,900 H. Manobre 18,39 34,94
P825-color 1,050 M3 Formigó HA-25, color terrós 70,53 74,06
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 115,60 3,47

Ma d`obra .......................................................................... 41,54
Materials ............................................................................ 74,06
Altres.................................................................................. 3,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 119,07

02.04.14 Ml Drenatge amb tub corrugat de doble paret PVC Ø 250 ranurat
Subministrament i col.locacióde tub corrugat de drenatge de PVC Ø250 ranurat de
doble paret, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, i enllardat de junts
amb morter M 5.

O07 0,240 H. Oficial paleta 1ª 21,99 5,28
O12 0,240 H. Manobre 18,39 4,41
P1166 1,050 Ml Tub drenatge PVCØ250 ranurat doble paret 23,20 24,36
P844 0,057 M3 Formigó HM-20 65,33 3,72
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 37,90 1,14

Ma d`obra .......................................................................... 9,71
Materials ............................................................................ 28,14
Altres.................................................................................. 1,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,99

02.04.15 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65
Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evi-
tant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistèn-
cia a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de 21.5kN/m i un pes de 285
g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i ele-
ments auxiliars.

O17 0,030 H. Oficial 1ª col.locador 21,00 0,63
O18 0,030 H. Ajudant de col.locador 20,44 0,61
PU1703 1,000 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 0,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,70 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 1,24
Materials ............................................................................ 0,46
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,75
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SUBCAPITOL 02.05 XARXA DE DRENATGE
02.05.01 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del pavi-
ment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho to-
talment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es
detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,00

02.05.02 Ut Graó acer recobert polipropilè
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø
12 mm, col.locat amb morter M 5.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P1803 1,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 5,93
A17 0,009 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,74
%0154   34 2,000 %. Mitjans auxiliars 10,70 0,21

Ma d`obra .......................................................................... 4,21
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materials ............................................................................ 6,46
Altres.................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,92

02.05.03 Ut SiC Bastiment i reixa fundició dúctil model Diputació 920x920x45 mm
Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable, de 920x920x45 mm exte-
rior del marc, i mides de la reixa de 800x800 mm de fundició dúctil Benito model Di-
putació, de clase C-250 i complint la normativa EN 124, col·locat amb morter
M-80/B. registre existent.

O07 0,990 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,77
O12 0,990 H. Manobre 18,39 18,21
P02.09.01 1,000 Ut Bastiment i reixa fundició dúctil model Diputació 920x920x45 mm 170,00 170,00
A22 0,035 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 3,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 213,60 6,41

Ma d`obra .......................................................................... 40,68
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 172,78
Altres.................................................................................. 6,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 220,05

02.05.04 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat ma-
lla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel
seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la
seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,040 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 4,18
P825 0,080 M3 Formigó HA-25 70,53 5,64
P2271 10,970 Kg Acer corrugat B500S 0,67 7,35
E0553 93,630 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 146,06
E0515 0,640 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 33,96
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 215,40 6,46

Ma d`obra .......................................................................... 132,65
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materials ............................................................................ 76,84
Altres.................................................................................. 12,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,83
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SUBCAPITOL 02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
02.06.01 Ut Arqueta enllumenat públic 40x40

Arqueta per enllumenat públic amb tapa de fosa de 40x40cm i parets de maó gero
amb arrebossat hidròfug, segons plànol de detall. S'inclou la col·locació de dos taps
al tub corrugat de la canalització d'enllumenat públic existent i punts de soldadura
per fixar marc-tapa. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 65,21

02.06.02 Ut Aixecament topogràfic punts llum, tapat malla plàstic, morter, sauló, marcatge vorada
Execució de l'aixecament topogràfic en coordenades UTM dels punts de connexió
d'enllumenat públic existents a tapar, per deixar-los en previsió de localitzar-los en
un futur per possibles instal·lacions futures, posterior tapat del registre, tubs i espàr-
regs existents, amb col·locació de malla plàstica, capa de morter de ciment, i capa
superior de sauló o terres sel·leccionades, i marcatge a la vorada jardí propera o ad-
jacent, amb el símbol "P.L." de punt de llum, per indicar la seva situació.

O02 0,040 H. Tècnic superior 41,03 1,64
O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
PU1702 1,000 M2 Làmina polietilè 0,85 0,85
D0701641 0,100 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
80,04 8,64

P1451 0,100 M3 Sauló 15,85 1,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,50

Ma d`obra .......................................................................... 8,13
Maquinaria......................................................................... 0,13
Materials ............................................................................ 8,48
Altres.................................................................................. 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,26

02.06.03 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 45x45x3,5cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 45x45x3,5 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 3,5cm, encofrat-desemcofrat, armat malla
electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu
registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la se-
va col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,010 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 1,05
P825 0,007 M3 Formigó HA-25 70,53 0,49
P2271 7,830 Kg Acer corrugat B500S 0,67 5,25
E0553 5,380 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 8,39
E0515 0,203 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 10,77
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 44,10 1,32

Ma d`obra .......................................................................... 33,03
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materials ............................................................................ 10,46
Altres.................................................................................. 1,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,45
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SUBCAPITOL 02.07 XARXA AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS LA VERNEDA
02.07.01 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del pavi-
ment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho to-
talment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es
detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,00

02.07.02 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm
Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en tot tipus de terrenys
amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, base i
recobriment de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior re-
omplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de senyalització,
el transport i cànon d'abocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i se-
nyalització de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'ex-
cavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en
encreuaments amb altres serveis.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
P1348 0,120 M3 Sorra comú 14,06 1,69
P31001 1,050 Ml Cinta de senyalització aigua potable 0,10 0,11
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 8,60 0,26

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Maquinaria......................................................................... 4,00
Materials ............................................................................ 1,80
Altres.................................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,82

02.07.03 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10
Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàme-
tre 160 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de
peces especials i accessoris, brides autoblocants amb junta STOP per connexió a
accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb
la normativa de la companyia i normativa vigent.

O47 0,300 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 12,68
P1376 1,050 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10 10,15 10,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 23,30 0,70

Ma d`obra .......................................................................... 12,68
Materials ............................................................................ 10,66
Altres.................................................................................. 0,70

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,04

02.07.04 Ml Tub fosa dúctil DN150
Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil Ø150mm, UNE-EN-545,
per a conducció d'aigua potable, amb revestiment interior de morter de ciment i ver-
nissat exterior, instal·lada a fons de rasa, inclòs part proporcional d'unió per a cam-
pana i junta elàstica, les peces especials, brides per connexió a accessoris i vàlvu-
les, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia i normativa vigent.

O47 0,300 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 12,68
M09 0,200 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 10,00
P1125 1,150 Ml Tub Fosa dúctil DN150 26,59 30,58
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 53,30 1,60

Ma d`obra .......................................................................... 12,68
Maquinaria......................................................................... 10,00
Materials ............................................................................ 30,58
Altres.................................................................................. 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,86

02.07.05 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,80x80x85cm,s/solera formigó
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85 cm de fondà-
ria, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

A012N000 0,700 h Oficial 1a d'obra pública 26,22 18,35
A0140000 1,400 h Manobre 18,39 25,75
BDK2UC40 1,000 u Pericó regist.form.prefabricat s/fons,80x80cmx85cm,p/instal.serveis 59,08 59,08
B064500C 0,150 m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 70,95 10,64
C1503000 0,500 h Camió grua 39,62 19,81
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A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 44,10 0,66

Ma d`obra .......................................................................... 44,10
Maquinaria......................................................................... 19,81
Materials ............................................................................ 69,72
Altres.................................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 134,29

02.07.06 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat ma-
lla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel
seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la
seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,040 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 4,18
P825 0,080 M3 Formigó HA-25 70,53 5,64
P2271 10,970 Kg Acer corrugat B500S 0,67 7,35
E0553 93,630 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 146,06
E0515 0,640 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 33,96
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 215,40 6,46

Ma d`obra .......................................................................... 132,65
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materials ............................................................................ 76,84
Altres.................................................................................. 12,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,83

02.07.07 Ut Arqueta registrable  45x45x45
Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero de 29x14x10
cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas de vàlvules s'inclou el tub de
PVC Ø200 fins a vàlvula.

O48 2,000 H. Equip 2 (oficial + ½ manobre) 31,20 62,40
P844 0,040 M3 Formigó HM-20 65,33 2,61
P2428 38,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 16,34
A23 0,050 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 4,87
P2408 2,000 Ut Totxo encadellat 50x20x5 cm 0,15 0,30
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 86,50 2,60

Ma d`obra .......................................................................... 63,40
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 22,91
Altres.................................................................................. 2,74

TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,12

02.07.08 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 45x45x3,5cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 45x45x3,5 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 3,5cm, encofrat-desemcofrat, armat malla
electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu
registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la se-
va col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,010 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 1,05
P825 0,007 M3 Formigó HA-25 70,53 0,49
P2271 7,830 Kg Acer corrugat B500S 0,67 5,25
E0553 5,380 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 8,39
E0515 0,203 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 10,77
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 44,10 1,32

Ma d`obra .......................................................................... 33,03
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materials ............................................................................ 10,46
Altres.................................................................................. 1,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,45

02.07.09 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus
TH40 de  Fundició Dúctil Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de
persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter mixt
1:10.5:4.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P08301601 1,000 Ut Bastiment-tapa 425 x 425 x 35 26,00 26,00
A22 0,025 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,62
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 46,80 1,40
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Ma d`obra .......................................................................... 18,68
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 27,99
Altres.................................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,20

02.07.10 Ut Te fundició dúctil DN150mm
Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica
DN-150 amb tres brides autoblocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil
DN-150 i tub de polietilè de DN-160, totalment instal.lat, incloent accessoris i car-
gols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'a-
cord amb la normativa de la companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 210,77

02.07.11 Ut SiC vàlv.comporta DN150mm(160)
Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de
fosa dúctil amb tanca elàstica i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-150mm,
amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 160 mm, total-
ment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements
de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la cano-
nada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

O40 0,500 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 11,85
O41 0,500 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 10,22
O07 0,700 H. Oficial paleta 1ª 21,99 15,39
O12 0,700 H. Manobre 18,39 12,87
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
A17 0,021 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 1,72
P635 2,000 Ut Brida Major DN-150 (160) 84,81 169,62
P302 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-150 PN-16 260,75 260,75
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 483,70 14,51

Ma d`obra .......................................................................... 50,73
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 432,92
Altres.................................................................................. 14,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 498,24

02.07.12 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø100mm
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a 90° o 45° auto-
blocant de fosa dúctil de DN100 amb juntes STOP per a tub de polietilè de
DN-125/110, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides,
dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat,
pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,00

02.07.13 Ut Reducció brida-brida DN150/100mm
Subministrament i col·locació de reducció brida-brida orientable de DN150/100mm.
PN16, instal·lada a fons de rasa amb brides amb junta STOP, totalment instal.lat, in-
cloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de sub-
jecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada
un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 88,50

02.07.14 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100
Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro amb recobri-
ment de pintura de pols epoxi, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tanca-
ment automàtic en cas de fugues, amb una sortida de 100 mm (tipus UNE 23400)
amb connexió DN100, incloent dues brides major amb junta STOP per a la conne-
xió de tubs de PE, "T" de derivació de la canonada de fosa dúctil, "S" de fosa dúctil
per a connectar la canonada DN100 i un colze de 90º amb sabata també de fosa
dúctil totalment instal.lat, segons detalls de projecte, incloent arqueta prefabricada i
tapa amb pany de fosa de color vermell amb inscripció de BOMBERS, peces auxi-
liars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pres-
sió i neteja segons les directrius de la companyia. També inclou el el subministre i
col·locació del cartell indicatiu de situació de l'hidrant amb peu metàl.lic segons les
directrius de la companyia.

O40 0,300 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 7,11
O41 0,300 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 6,13
O07 0,300 H. Oficial paleta 1ª 21,99 6,60
O12 0,300 H. Manobre 18,39 5,52
P844 0,020 M3 Formigó HM-20 65,33 1,31
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P269 1,000 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100 mm 258,20 258,20
P28895 1,000 Ut Tapa i arqueta prefabricada hidrant Ø100 112,30 112,30
P28896 1,000 Ut Cartell indicatiu situació hidrant 20,63 20,63
P966 2,000 Ut Brida Major DN-100 (110) 41,82 83,64
P518 1,000 Ut "S" de muntatge hidrant DN100 80,90 80,90
P678 1,000 Ut Colze 90º amb sabata hidrant 76,28 76,28
P745 1,000 Ut "T" deriv.canon-hidrant DN100 64,76 64,76
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 723,40 21,70

Ma d`obra .......................................................................... 25,36
Materials ............................................................................ 698,02
Altres.................................................................................. 21,70

TOTAL PARTIDA.............................................................. 745,08

02.07.15 Ut Connexió amb xarxa existent
Connexió de la canonada amb la xarxa existent. S'inclouen totes les peces i les pro-
ves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

O47 10,000 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 422,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 422,70 12,68

Ma d`obra .......................................................................... 422,70
Altres.................................................................................. 12,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,38

SUBCAPITOL 02.08 EQUIP DE BOMBEIG XARXA DE REG LA VERNEDA
02.08.01 Ut Bombament pou reg caseta La Verneda

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grund-
fos inox SP 17-4, 2,2KW per un cabal de 6m²/h a alçada d'aigua de 130m, incloent
instal.lació a fons de pou, canonada d'acer galvanitzat D.75 2"1/2 amb platines sol-
dades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de nivell, cargole-
ria i juntes, tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia de 2"1/2
compost per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de
subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb
clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada de PEØ110 i pe-
tit material, cable submergible 3x16mm2, empalmes i joc de sondes, 320m de cable
especial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes,
comptador d'aigua tipus Woltman DN50 amb emissor de pulsos, cons reductors es-
tabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, treballs de muntatge de tot l'equip,
quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i
en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12.302,32

02.08.02 Ut SiC filtre d'aigua cabal 12 m³/h
Subministrament i intal.lació de filtre d'aigua per reg gota a gota per un cabal màxim
de 12 m³/h. Inclòs accessoris de connexió, treballs de muntatge de tot l'equip, i pos-
ta en marxa amb proves. Totalment instal.lada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.800,00

02.08.03 Ut SiC dipòsit acumulador d'aigua a pressió pel reg gota a gota de 250 litres.
Subministrament i intal.lació de dipòsit acumulador d'acer galvanitzat d'aigua a pres-
sió amb membrana separadora interior pel reg gota a gota, de 250 litres. Inclòs vàl-
vules de pas, accessoris de connexió, treballs de muntatge de tot l'equip, i posta en
marxa amb proves. Totalment instal.lada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.500,00

02.08.04 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=10bar,PVC+PVC,munt.superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3'', de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura
màxima de servei de 60°C i muntada superficialment. Incloent accessoris i petit ma-
terial, totalment instal·lada.

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 22,72 5,68
A013M000 0,250 h Ajudant muntador 19,53 4,88
BN3183P0-01 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=10bar,PVC+PVC 75,03 75,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

Ma d`obra .......................................................................... 10,56
Materials ............................................................................ 75,03
Altres.................................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 85,75
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02.08.05 Ut Quadre elèctric control bomba reg La Verneda i cablejat
Subministrament i instal.lació dins de caseta de bomba de quadre elèctric per co-
mandament i protecció de bomba del pou de La Verneda amb arranc directe amb
contactor, guardamotor i magnetotèrmic de protecció de maniobra, control de nivell,
comptahores, selector M-0-A, pilots de senyalització, bornes de connexió de senya-
lització, cablejat i petit material. Tot instal.lat fins caixa aïllant de poliéster. Inclou ca-
ble RVk 0.6/1KV de 4x16mm2, inclòs tub protector D110 per subministrament de
corrent des de quadre elèctric fins brocal de pous, cable RVk 0.6/1kv de 4x16mm2,
inclòs tub protector D90 per subministrament de corrent des de quadre elèctric fins
brocal de pou, cable de senyal de 3x1.5 i 2x1.5 apantallat des de quadre elèctric
fins brocal de pou per connexió de sondes i capçal de comptador, treballs d'instal.la-
ció quadre elèctric, cables, connexions i posta en funcionament. Incloent tota l'obra
civil, i instal·lació per punt de llum i presa de corrent interior caseta.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.520,30

02.08.06 Ut Projecte Departament Indústria
Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament
de línies de subministrament elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i
aprovat pel Departament d'Indústria.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 895,00

02.08.07 PA Pintat de parets caseta existent Bombeig reg La Verneda
Pintat de parets de caseta de bombeig del Reg de La Verneda existent incloent to-
tes les façanes, sostre i fusteries de color a escollir per la DF amb dues capes i ca-
pa antigraffiti. Totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 322,00

02.08.08 PA Reparació caseta existent Bombeig reg La Verneda
Reparació de caseta de bombeig del Reg de La Verneda existent, incloent sostre i
façanes, segons els criteris de la direcció Facultativa. Totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.305,50

02.08.09 m2 Porta entrada peatonal d'acer galvanitzat batent color sorrenc, col.locada
Subministrament i col.locació de porta peatonal d'accés d'acer pintat antiòxid i aca-
bat, color sorrenc. Inclòs tots els mecanismes, ventilacions, pany i clau, comple-
ments, elements de subjecció a suport, treballs de pintat, totalment acabada i col.lo-
cada i en correcte funcionament. Incloent part proporcional de mermes, tots els tre-
balls i materials necessaris.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 120,75

02.08.10 Ut Escomesa i drets de companyia
Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent,
amb cable d'escomesa de 3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.845,00

02.08.11 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica
Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultati-
va.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.356,00

02.08.12 PA Escomesa elèctrica de Baixa Tensió fins pou bombeig xarxa reg La Verneda
Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import líquid a abonar a
la companyia elèctrica subministradora per tal de realitzar la línia d'escomesa de
Baixa Tensió pel bombeig del pou pel reg de La Verneda. Inclòs mòdul de compa-
nyia, ICP-M i IGA i comptador, totalment instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.498,40
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SUBCAPITOL 02.09 VORADES I VORERES
02.09.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P8445 0,020 M3 Formigó HNE-15 63,62 1,27
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P1842 1,050 Ml Vorada jardí TJ8 8x100x20 5,22 5,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 14,10 0,42

Ma d`obra .......................................................................... 7,29
Materials ............................................................................ 6,81
Altres.................................................................................. 0,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,52

SUBCAPITOL 02.10 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
02.10.01 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric
sense esponjament.

O12 0,016 H. Manobre 18,39 0,29
M08 0,030 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 2,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,60 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,29
Maquinaria......................................................................... 2,29
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,66

02.10.02 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

02.10.03 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

02.10.04 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació
M3 estesa del material sobrant de la excavació

O12 0,039 H. Manobre 18,39 0,72
M07 0,039 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 2,13
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,90 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 0,72
Maquinaria......................................................................... 2,13
Altres.................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,94

02.10.05 M2 Refinat i compactació de l'esplanada
Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.

O12 0,002 H. Manobre 18,39 0,04
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
M11 0,003 H. Motonivelladora 55,40 0,17
M16 0,003 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 0,19
M06 0,001 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,50 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,04
Maquinaria......................................................................... 0,40
Materials ............................................................................ 0,05
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,51

02.10.06 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equiva-
lent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modi-
ficat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric del terreny.

O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
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P04331 1,150 M3 Tot-ú reciclat 3,00 3,45
M11 0,023 H. Motonivelladora 55,40 1,27
M16 0,023 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,48
M06 0,012 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,30 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 0,55
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materials ............................................................................ 3,50
Altres.................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,50

02.10.07 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·lo-
cació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11

SUBCAPITOL 02.11 MOBILIARI URBÀ
02.11.01 Ut Banc model Nuria de Disseny Barraca, 195

Subministrament i col.locacióde Banc de de llistons de fusta tractada, de Disseny
Barraca, de 1'90x45mm i rodons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m
de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total 51cm. Incloent part propor-
cional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210123-01 1,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 335,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 350,70 10,52

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 337,35
Altres.................................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 361,20

02.11.02 Ut Banc Neo-Barcino 300
S i C de Banc de pi a l'autoclau model Neobarcino, de 3.00m de longitud per 0'82m
d'alçada. Peus de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjançant llis-
tons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PU210122 1,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 310,00
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 325,70 9,77

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 312,35
Altres.................................................................................. 9,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 335,45

02.11.03 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny Barraca
Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Cale-
ra de Disseny Barraca o similar. Dimensions diàmetre 45,5cm i 87,5 d'alçada. Amb
una capacitat de 90 litres, realitzat en fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 1,000 H. Manobre 18,39 18,39
P519-01 1,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 239,00
P844 0,250 M3 Formigó HM-20 65,33 16,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 295,70 8,87

Ma d`obra .......................................................................... 40,38
Materials ............................................................................ 255,33
Altres.................................................................................. 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,58

02.11.04 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple
Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una rei-
xa i una aixeta, i els accessoris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixa-
ció, de manera que quedi totalment acabada i instal·lada.

O07 1,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 35,18
O12 1,600 H. Manobre 18,39 29,42
P844 0,036 M3 Formigó HM-20 65,33 2,35
%0154   35 2,000 %. Mitjans auxiliars 67,00 1,34
P40569 1,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 350,00
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Ma d`obra .......................................................................... 64,60
Materials ............................................................................ 352,35
Altres.................................................................................. 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 418,29

02.11.05 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny Barraca 5 unitats d'ús.
Subministrament i col·locació d'aparcabicicletes model Pedraforca de Disseny Bar-
raca, fabricat en rodons de fusta tractada de diàmetre 8cm i 6cm. Dimensions totals
de 3m de longitud, i 73cm d'alçada total. Amb una capacitat per a 5 unitats de bici-
cletes. Totalment acabat.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P519-01B 1,000 Ut Aparcabicicletes Pedraforca,Disseny Barraca, 5 ut. de bicis 130,00 130,00
P844 0,060 M3 Formigó HM-20 65,33 3,92
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 138,80 4,16

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 133,92
Altres.................................................................................. 4,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,93

02.11.06 Ut Fitó de fusta rural model Boí
Subministrament i col·locació de fitó de fusta rural model Boí de Disseny Barraca,
consistent en un pal extrem de 140mm. de diàmetre i 1,5m. d'alçada, amb 3 rega-
tes a la part superior. S'inclou la formació del dau de formigó per a ancoratge del
pal vertical, totalment acabat.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
O12 0,100 H. Manobre 18,39 1,84
P40662-02 1,050 Ut Fitó vertical de fusta 1,50m model Boí 61,78 64,87
P844 0,064 M3 Formigó HM-20 65,33 4,18
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 73,10 2,19

Ma d`obra .......................................................................... 4,04
Materials ............................................................................ 69,05
Altres.................................................................................. 2,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,28

02.11.07 P.A. Estruc.escala perf.acer lam. S275JR,imprim.antiox.,placa ancort.+forats,col.fix.mec.
Subministrament i execució d'estructura d'escala de connexió d'accés del Parc per
la zona de la Verneda, adjacent al pont, segons plànols de detalls, formada per per-
fils d'acer laminats en calent S275JR, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb
plaques base d'ancoratge amb forats, col.locada amb fixació mecànica al suport,
mitjançant fonaments, perfils i platines per la formació del suport de les peces del
graonat, soldat a l'estructura metàl.lica principal, i barana metàl·lica subjecta a su-
port. Inclós tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-ho to-
talment acabat.

K4ZW2017 56,000 u Ancoratge+tac acer
inox.,D=16mm,long.=120mm,carg./vol./fem.inox.,col.màquina
taladradora

32,58 1.824,48

K4425015-01 1.000,000 kg Estruc. escala Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

1,72 1.720,00

O07 4,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 87,96
O12 4,000 H. Manobre 18,39 73,56
P844 0,700 M3 Formigó HM-20 65,33 45,73
O15 2,000 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 43,98
O16 2,000 H. Ajudant de ferrallista 19,53 39,06
P2271 50,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 33,50

Ma d`obra .......................................................................... 1.120,96
Maquinaria......................................................................... 88,64
Materials ............................................................................ 2.634,75
Altres.................................................................................. 23,92

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.868,27
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SUBCAPITOL 02.12 SENYALITZACIÓ
02.12.01 Ut SiC cartell fusta model "A", Faristol gros de Disseny Barraca o similar

Subministrament i col.locació de cartell faristol gros model "A" indicatiu de fusta trac-
tada per exterior de Disseny Barraca o similar per informació general del parc, de
fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,20 0,64
PEU4058-A 1,000 Ut Cartell tipus faristol model "A" 640,00 640,00

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 647,84
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 661,81

02.12.02 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del parc
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "C" senyalitzacioó àrees del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en
els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment aca-
bat. Segons plànols de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058 1,000 Ut Cartell model C 255,00 255,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 276,20 8,29

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 262,84
Altres.................................................................................. 8,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 284,46

02.12.03 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre / arbust
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior mo-
del "D" senyalitzacioó arbre / arbust, per informació de la tipologia i característiques
de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols
de detall.

O07 0,330 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,26
O12 0,330 H. Manobre 18,39 6,07
PEU4058-D 1,000 Ut Cartell Model D 125,00 125,00
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 65,33 7,84
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 146,20 4,39

Ma d`obra .......................................................................... 13,33
Materials ............................................................................ 132,84
Altres.................................................................................. 4,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,56

CAPITOL 03 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA
SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
03.01.01 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, in-
clòs excavació, rebliment, transport a abocador de les terres i runes sobrants, se-
nyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta, presa de
dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

O12 0,510 H. Manobre 18,39 9,38
M09 0,300 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 15,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 24,40 0,73

Ma d`obra .......................................................................... 9,38
Maquinaria......................................................................... 15,00
Altres.................................................................................. 0,73

TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,11

03.01.02 Ml Tall amb disc de paviments
Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de profunditat,
amb disc.

O08 0,026 H. Oficial 1ª 21,99 0,57
O11 0,026 H. Manobre especialitzat 19,03 0,49
M33 0,026 H. Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2,88 0,07
M34 0,026 H. Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,21 0,37
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1,50 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 1,06
Maquinaria......................................................................... 0,44
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,53
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03.01.03 Ml Demolició de vorades i rigoles
Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , in-
cluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.

O09 0,020 H. Oficial paleta 2ª 19,53 0,39
O12 0,020 H. Manobre 18,39 0,37
M18 0,020 H. Compressor 2 martells 16,28 0,33
M07 0,030 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,64
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 2,70 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 0,76
Maquinaria......................................................................... 1,97
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,78

03.01.04 M2 Demolició paviment asfàltic
Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , inclosa base  de formigó en un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc
de treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

O09 0,030 H. Oficial paleta 2ª 19,53 0,59
O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
M18 0,030 H. Compressor 2 martells 16,28 0,49
M07 0,025 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,36
%0154    2 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 1,14
Maquinaria......................................................................... 1,85
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,05

03.01.05 M3 Transport runes a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M07 0,070 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 3,82
M03 0,062 H. Camió 20 Tn 53,89 3,34
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 7,20 0,07

Maquinaria......................................................................... 7,16
Altres.................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,23

03.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARN 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 3,50 3,50
Materials ............................................................................ 3,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,50

03.01.07 M2 Saneig de paviment amb flonjall
Materials, maquinaria i ma d'obra necessària pel saneig de zones amb flonjalls. S'in-
clou el tall del paviment existent, la retirada d'aquest fins a un gruix de 40cm, l'exca-
vació de la caixa, el transport i el canon corresponent a l'abocador, tant de terres
com de runes, el reblert amb capes de tot-u compactades cada 20cm, i la resposi-
ció del paviment final, ja sigui amb formigó o aglomerat. S'inclou la part proporcional
de mesures de seguretat i control de qualitat. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 56,20
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SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENTS DE TERRES
03.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

03.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions
Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

O12 0,032 H. Manobre 18,39 0,59
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,59
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,61

03.02.03 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)
Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  so-
bre camió.  Inclou l'arrencada a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 me-
tres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,010 H. Manobre 18,39 0,18
M07 0,010 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,55
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,70 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,18
Maquinaria......................................................................... 0,55
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,75

03.02.04 M3 Excavació de caixa en terreny compacte
Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric
sense esponjament.

O12 0,016 H. Manobre 18,39 0,29
M08 0,030 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 2,29
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,60 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,29
Maquinaria......................................................................... 2,29
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,66

03.02.05 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

03.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00
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SUBCAPITOL 03.03 XARXA DE DRENATGE
03.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part pro-
porcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,094 H. Manobre 18,39 1,73
M09 0,080 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 4,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 5,70 0,17

Ma d`obra .......................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 4,00
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90

03.03.02 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

03.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

03.03.04 Ut Caixa prefabricada per embornal de 70x30x70cm interior
Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embornal de dimen-
sions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de for-
migó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i rebliment de terres, totalment acabada
i preparada per la instal.lació de la reixa per embornal.

O07 1,000 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,99
O12 0,800 H. Manobre 18,39 14,71
P1026 1,000 Ut Caixa prefabricada embornal 70x30x70cm interior 35,16 35,16
P8445 0,099 M3 Formigó HNE-15 63,62 6,30
A23 0,162 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 15,77
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 93,90 2,82

Ma d`obra .......................................................................... 39,94
Maquinaria......................................................................... 0,22
Materials ............................................................................ 53,32
Altres.................................................................................. 3,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,75

03.03.05 Ut SiC Bastiment i reixa embornal 750x290x55
Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embornal, de
790x335x40 mm exterior del marc, i mides de la reixa de 745x250 de fundició dúctil,
de classe C-250 i complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx 1:0.5:4.

O07 0,990 H. Oficial paleta 1ª 21,99 21,77
O12 0,990 H. Manobre 18,39 18,21
P1041 1,000 Ut Bastiment i reixa per embornal 790x335x40 70,00 70,00
A22 0,035 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 3,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,60 3,41

Ma d`obra .......................................................................... 40,68
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 72,78
Altres.................................................................................. 3,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,05

03.03.06 Ml Caixa i reixa interceptor fundició 980x550x395
Subministre i col.locació de caixa i reixa prefabricada de fundició de classe D-400
per al desguàs de les aigües superficials en peces de 980mm de llargada, 550 mm
d'amplada i 395 mm de profunditat de canal tipus CF50 de fundició dúctil Benito o
equivalent. Incloent excavació, reblert, transport a abocador del material i peces es-
pecials i elements auxiliars per a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Complint
la normativa EN 124.

O07 0,080 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,76
O12 0,080 H. Manobre 18,39 1,47
P659 1,000 Ut Caixa i reixa fundició 980x550x395 175,00 175,00
A22 0,010 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 1,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 179,30 5,38

 Pàgina 91

QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra .......................................................................... 3,43
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materials ............................................................................ 175,80
Altres.................................................................................. 5,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 184,66

03.03.07 Ml Claveguera PE corrugat ø250mm
Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat ø250 mm exte-
rior i ø218 mm interior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa cir-
cumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials ancoratges,
proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces es-
pecials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa
existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

O07 0,120 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,64
O12 0,120 H. Manobre 18,39 2,21
P1640 1,050 Ml Tub corrugat PE ø250mm 11,20 11,76
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 16,60 0,50

Ma d`obra .......................................................................... 4,85
Materials ............................................................................ 11,76
Altres.................................................................................. 0,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11

03.03.08 M3 Formigó H-20 protecció servei
Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis
amb conductes de PVC o PE , en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, in-
cluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 0,150 H. Manobre 18,39 2,76
P844 1,000 M3 Formigó HM-20 65,33 65,33
%0154 30 2,000 %. Mitjans auxiliars 68,10 1,36

Ma d`obra .......................................................................... 2,76
Materials ............................................................................ 65,33
Altres.................................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,45

03.03.09 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota nova
Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del pavi-
ment acabat. Inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho to-
talment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es
detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,00

03.03.10 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil
Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa
de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint
la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx 1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral
del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de saneja-
ment.

O07 0,600 H. Oficial paleta 1ª 21,99 13,19
O12 0,600 H. Manobre 18,39 11,03
PU060501 1,000 Ut Bastiment-tapa F.Ductil model Delta diàmetre 65 cm 120,00 120,00
A22 0,025 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,62
P825 0,500 M3 Formigó HA-25 70,53 35,27
P2271 3,000 Kg Acer corrugat B500S 0,67 2,01
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 184,10 5,52

Ma d`obra .......................................................................... 24,72
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 159,27
Altres.................................................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 189,64

 Pàgina 92



QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
03.04.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de
terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera,
col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en un mínim de 15cm en tot el
seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes
de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres so-
brants, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part pro-
porcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creua-
ments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

O12 0,040 H. Manobre 18,39 0,74
M09 0,040 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 2,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,70 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 2,00
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,82

03.04.02 Ml Tub corrugat PEØ90 mm
Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm interior i 90mm exterior, amb pa-
ret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic incloent
corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formigó fresc a la
base de les vorades totalment instal.lat.

O38 0,020 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,45
O39 0,020 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,39
P33775 1,050 Ml Tub corrugat PE Ø90mm 1,95 2,05
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,90 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 0,84
Materials ............................................................................ 2,05
Altres.................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,98

03.04.03 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P2009 1,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 1,81 1,81
%0153   87 2,000 %. Materials auxiliars 2,20 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,30 0,07

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 1,81
Altres.................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,35

03.04.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb coberta de poli-
clorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

O38 0,010 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,23
O39 0,010 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,20
P1884 1,000 Ml Cable coure  4x10 mm2 2,90 2,90
%0153 2,000 %. Materials auxiliars 3,30 0,07
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 3,40 0,10

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Materials ............................................................................ 2,90
Altres.................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,50

03.04.05 Ut Dau de formigó base 120x120x140
Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 120x120x140
cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs
subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal.lar i situació del conducte cor-
rugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.

O07 2,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 45,08
O12 2,050 H. Manobre 18,39 37,70
P844 2,020 M3 Formigó HM-20 65,33 131,97
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 214,80 6,44

Ma d`obra .......................................................................... 82,78
Materials ............................................................................ 131,97
Altres.................................................................................. 6,44

TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,19
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03.04.06 Ut Desplaçament Columna de gran alçada, superior a 10m
Desplaçament de columna existent de gran alçada, superior a 10m, amb la descon-
nexió i desmuntatge en la situació existent, transport a nova ubicció, instal·lació,
connexions, anivel·lació i orientació a nova ubicació. sobre dau de formigó, total-
ment instal·lat i en correcte funcionament.

O21 4,000 H. Oficial 1ª muntador 22,72 90,88
O22 4,000 H. Ajudant de muntador 19,53 78,12
M39 4,000 H. Grua autopropulsada  12 Tn 48,98 195,92
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 364,90 10,95

Ma d`obra .......................................................................... 169,00
Maquinaria......................................................................... 195,92
Altres.................................................................................. 10,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 375,87

03.04.07 Ut Quadres CLAVED
Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal.lar
dins de la portella de la columna.

O38 0,050 H. Oficial 1ª electricista 22,72 1,14
O39 0,050 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,98
E9001 1,000 Ut Quadre claved 6,43 6,43
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 8,60 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 2,12
Altres.................................................................................. 6,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,64

03.04.08 Ut SiC Làmpada HM 400W
Subministrament i substitució de làmpada existent, per una làmpada de HM de
400W amb una vida de 16.500 hores, CCT (K) de 3.000, una longitud de 90mm.
S'inclou la retirada de la làmpada existent, el seu transport i cànon d'abocador, i la
instal·lació de la nova làmpada amb substitució del portalàmpades en cas d'ésser
necessari o l’adequació d'aquest, així com la neteja de la llumenera exterior i inte-
riorment.  La partida inclou la part proporcional de seguretat i salut per la realització
del treballs.

OE05 0,200 H. Encarregat elèctric 20,85 4,17
OE04 0,200 H. Ajudant d'electricista 19,19 3,84
M3 0,200 H. Vehicle cistella fins a 12m 17,03 3,41
PL68 1,000 Ut Làmpada HM 400W 72,73 72,73
C2 1,000 Ut Adequació del portalàmpades i petit piecerio 4,02 4,02
%SS 2,000 % Part proporcional segureta i salut 88,20 1,76
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 89,90 0,90

Ma d`obra .......................................................................... 8,01
Maquinaria......................................................................... 3,41
Materials ............................................................................ 76,75
Altres.................................................................................. 2,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 90,83

03.04.09 M3 Rebliment manual terra a rases
Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95% del Proctor
modificat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

O12 0,500 H. Manobre 18,39 9,20
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,20 0,28

Ma d`obra .......................................................................... 9,20
Altres.................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,48

03.04.10 Ut Pericó per serveis 40x40x100
Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix
sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O07 1,200 H. Oficial paleta 1ª 21,99 26,39
O12 1,200 H. Manobre 18,39 22,07
P844 0,170 M3 Formigó HM-20 65,33 11,11
P2428 75,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 32,25
A23 0,050 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 4,87
P1308 0,020 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 0,62
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 97,30 2,92

Ma d`obra .......................................................................... 49,46
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 47,64
Altres.................................................................................. 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 100,23
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03.04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus
TH40 de  Fundició Dúctil Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de perso-
nes i motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
P08301601 1,000 Ut Bastiment-tapa 425 x 425 x 35 26,00 26,00
A22 0,025 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 2,62
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 46,80 1,40

Ma d`obra .......................................................................... 18,68
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materials ............................................................................ 27,99
Altres.................................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,20

03.04.12 PA Adequació de l'enllumenat existent de l'aparcament
Partida alçada d'import màxim per la posada en funcionament de l'enllumenat de l'a-
parcament. S'inclou la maquinària i la mà d'obra necessària per portar a terme l'ade-
quació de tot l'aparellatge de les columnes, la revisió de l'estat actual d'aquestes, i
el subministrament i col·locació del material necessàri per posar-la en marxa aprofi-
tant al màxim els materials existents. No s'inclou l'execució de rases ni el subminis-
trament de tubs de polietilè. 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,00

SUBCAPITOL 03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES
03.05.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P8445 0,020 M3 Formigó HNE-15 63,62 1,27
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P1842 1,050 Ml Vorada jardí TJ8 8x100x20 5,22 5,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 14,10 0,42

Ma d`obra .......................................................................... 7,29
Materials ............................................................................ 6,81
Altres.................................................................................. 0,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,52

03.05.02 Ml Vorada formigó jardí model recte 8x100x20
Vorada jardí de formigó model recte tipus F-8 de 8x100x20 de color gris,  incluit part
proporcional de peces corbes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. 

O07 0,180 H. Oficial paleta 1ª 21,99 3,96
O12 0,180 H. Manobre 18,39 3,31
P8445 0,020 M3 Formigó HNE-15 63,62 1,27
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P395022 1,050 Ml Vorada jardí model recte 8x100x20 8,73 9,17
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 17,80 0,53

Ma d`obra .......................................................................... 7,29
Materials ............................................................................ 10,50
Altres.................................................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,32

03.05.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3
Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i
rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de peces corbes, buneres da-
vant dels embornals i peces especials per a guals per vehicles i vianants.

O07 0,273 H. Oficial paleta 1ª 21,99 6,00
O12 0,273 H. Manobre 18,39 5,02
P8445 0,053 M3 Formigó HNE-15 63,62 3,37
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P1745 1,000 Ml Vorada de formigó 17x28 cm 7,06 7,06
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,50 0,65

Ma d`obra .......................................................................... 11,04
Materials ............................................................................ 10,49
Altres.................................................................................. 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,18
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03.05.04 Ut Formació de gual per vianants
Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot fins a cota de paviment
i la formació de pendents segons plànols de detall.

O07 1,750 H. Oficial paleta 1ª 21,99 38,48
O12 2,000 H. Manobre 18,39 36,78
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 75,30 2,26

Ma d`obra .......................................................................... 75,26
Altres.................................................................................. 2,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 77,52

03.05.05 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equiva-
lent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modi-
ficat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric del terreny.

O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
P04331 1,150 M3 Tot-ú reciclat 3,00 3,45
M11 0,023 H. Motonivelladora 55,40 1,27
M16 0,023 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,48
M06 0,012 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,30 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 0,55
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materials ............................................................................ 3,50
Altres.................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,50

03.05.06 M3 Paviment de formigó acabat ratllat
Subministrament i col.locació de paviment de formigó HM-20/B/20/IIa, inclòs l'enco-
frat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. També in-
clou la formació de juntes de dilatació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm
de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O11 0,025 H. Manobre especialitzat 19,03 0,48
O12 0,230 H. Manobre 18,39 4,23
P8445-01 1,030 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 67,29
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,67 0,70
%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 73,80 1,48

Ma d`obra .......................................................................... 5,81
Maquinaria......................................................................... 0,70
Materials ............................................................................ 67,29
Altres.................................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,28

03.05.07 M3 Paviment de formigó acabat natural
Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15 amb mida de l'àrid fins
a 22 mms i consistència plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb
acabat natural.

O07 0,080 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,76
O12 0,080 H. Manobre 18,39 1,47
P8445 1,020 M3 Formigó HNE-15 63,62 64,89
P2051 1,020 M3 Suplement àrid<22mm i plàstic 1,52 1,55
M22 0,100 H. Regle vibratori 4,67 0,47
%0154   22 2,000 %. Mitjans auxiliars 70,10 1,40

Ma d`obra .......................................................................... 3,23
Maquinaria......................................................................... 0,47
Materials ............................................................................ 66,44
Altres.................................................................................. 1,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 71,54

03.05.08 Tn Paviment [<5CM] acabat amb slurry
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composi-
ció densa amb acabat superficial amb slurry de color asalmonat o a escollir, estesa
i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

O06 0,432 H. Cap de colla 21,99 9,50
O11 0,432 H. Manobre especialitzat 19,03 8,22
P757 1,000 Tn Slurry bituminós vermell 63,11 63,11
M26 0,047 H. Bituminadora automatriu 55,88 2,63
M16 0,047 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 3,03
M17 0,047 H. Corró vibratori pneumàtic 35,27 1,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 88,20 2,65
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Ma d`obra .......................................................................... 17,72
Maquinaria......................................................................... 7,32
Materials ............................................................................ 63,11
Altres.................................................................................. 2,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 90,80

03.05.09 M2 Panot color 20x20x4    a tacs
Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabricades de panot de color
vermell de morter, a tacs de 20x20x4 cm, col.locades a truc de maceta amb morter
M-40/B i beurada de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a 45º
en línia de façana.

O07 0,320 H. Oficial paleta 1ª 21,99 7,04
O12 0,320 H. Manobre 18,39 5,88
P160004 1,020 M2 Panot cim.color T.1 20x20x4 5,68 5,79
A23 0,020 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 97,37 1,95
P04055 3,000 Kg Ciment portland PB-350 vermell 0,47 1,41
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 22,10 0,66

Ma d`obra .......................................................................... 13,32
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materials ............................................................................ 8,66
Altres.................................................................................. 0,72

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,73

03.05.10 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60
Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de vehicles de
60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i
rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reper-
filat i elements auxiliars. Totalment col.locat.

O07 0,220 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,84
O12 0,220 H. Manobre 18,39 4,05
P8445 0,070 M3 Formigó HNE-15 63,62 4,45
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P1094 2,500 Ut Vorada formigó gual 60x40x28 cm, V-60 44,72 111,80
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 125,20 3,76

Ma d`obra .......................................................................... 8,91
Materials ............................................................................ 116,31
Altres.................................................................................. 3,76

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,98

03.05.11 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60
Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per extrem de gual
de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície de 123 kg de pes model
V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa
part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment
col.locada.

O07 0,220 H. Oficial paleta 1ª 21,99 4,84
O12 0,220 H. Manobre 18,39 4,05
P8445 0,070 M3 Formigó HNE-15 63,62 4,45
A17 0,001 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg) 81,76 0,08
P969 1,000 Ut Peça extrem gual veh. 60x40x28 cm, V-60 66,20 66,20
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 79,60 2,39

Ma d`obra .......................................................................... 8,91
Materials ............................................................................ 70,71
Altres.................................................................................. 2,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,01
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SUBCAPITOL 03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
03.06.01 M2 Fresat superficial aglomerat

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina fresadora especial en
un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre camió i transport a l'abocador.

O08 0,008 H. Oficial 1ª 21,99 0,18
O11 0,013 H. Manobre especialitzat 19,03 0,25
M35 0,007 H. Fresadora de paviment 89,40 0,63
M07 0,007 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 0,38
M36 0,007 H. Escombradora autopropulsada 39,77 0,28
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1,70 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 0,43
Maquinaria......................................................................... 1,29
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,75

03.06.02 M2 Refinat i compactació de l'esplanada
Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.

O12 0,002 H. Manobre 18,39 0,04
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
M11 0,003 H. Motonivelladora 55,40 0,17
M16 0,003 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 0,19
M06 0,001 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,50 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,04
Maquinaria......................................................................... 0,40
Materials ............................................................................ 0,05
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,51

03.06.03 M3 Subbase tot-ú artificial ZA20
Subbase de tot-u artificial amb subministrament, estesa i piconat del material al
98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil teòric del terreny.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
P04331 1,150 M3 Tot-ú reciclat 3,00 3,45
M11 0,025 H. Motonivelladora 55,40 1,39
M16 0,025 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,61
M06 0,050 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 2,00
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,40 0,28

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Maquinaria......................................................................... 5,00
Materials ............................................................................ 3,50
Altres.................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,70

03.06.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat
Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equiva-
lent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modi-
ficat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric del terreny.

O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
P2495 0,050 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,05
P04331 1,150 M3 Tot-ú reciclat 3,00 3,45
M11 0,023 H. Motonivelladora 55,40 1,27
M16 0,023 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,48
M06 0,012 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 0,48
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,30 0,22

Ma d`obra .......................................................................... 0,55
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materials ............................................................................ 3,50
Altres.................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,50

03.06.05 M2 Làmina impermeabilitzant de PEAD 1.5mm
Subministrament i col.locació de làmina de PEAD de 1.5mm de gruix de color ne-
gre, a base de polietilè d'alta densitat obtingut per extrusió per impermeabilització
de basses, amb unió termo-soldada estesa amb làmines de 5.80m d'amplada, inclo-
ent soldadura, anclatges, reforços en punts dèbils, totes les peces especials i ele-
ments auxiliars totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,81

 Pàgina 98



QUADRE DE PREUS 2
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.06.06 M3 Paviment de formigó HA-25-B20-I, 20cm, pt.1%,reglejat, vibrat, fratasat, rugos,juntes
Subministrament i col.locació de formigó HA-25-B20-I, de gruix promig 20cm, petita
inclinació no superior al 1%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 15x15x05
col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat el vi-
brat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També inclou
la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del gruix
de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O11 0,025 H. Manobre especialitzat 19,03 0,48
O12 0,230 H. Manobre 18,39 4,23
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,67 0,70
P825 1,030 M3 Formigó HA-25 70,53 72,65
P2166 16,870 Kg Malla d'acer B500 S 0,99 16,70
%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 95,90 1,92

Ma d`obra .......................................................................... 5,81
Maquinaria......................................................................... 0,70
Materials ............................................................................ 89,35
Altres.................................................................................. 1,92

TOTAL PARTIDA.............................................................. 97,78

03.06.07 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm, pt.2%,reglejat, vibrat, fratasat, rugos,juntes
Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix promig 20cm, peti-
ta inclinació transversal al 2%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 20x20cm
Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, reglejat
el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També in-
clou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del
gruix de la llosa, realitzades aproximadament entre 20/25 m2.

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 21,99 1,10
O11 0,025 H. Manobre especialitzat 19,03 0,48
O12 0,230 H. Manobre 18,39 4,23
M22 0,150 H. Regle vibratori 4,67 0,70
P8445-01 1,030 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 67,29
P2166 16,870 Kg Malla d'acer B500 S 0,99 16,70
%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 90,50 1,81

Ma d`obra .......................................................................... 5,81
Maquinaria......................................................................... 0,70
Materials ............................................................................ 83,99
Altres.................................................................................. 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................................. 92,31

03.06.08 Ml Cuneta de formigó armat de 80 cm TTR-10
Cuneta de formigó armat tipus TTR-10, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó
HA-20/B/20/IIa de 0,80m. d'amplada i 0.15m. de fondària, incloent perfilament i com-
pactació fins al 95% del pròctor modificat a l'esplanada d'assentament, i incloent en-
cofrat i desencofrat, totalment acabada, amb acabat lliscat fi.

O12 0,250 H. Manobre 18,39 4,60
P8445-01 0,150 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 9,80
A37 6,410 Kg Ferrallat acer/malla B500S 1,05 6,73

Ma d`obra .......................................................................... 5,95
Materials ............................................................................ 14,99
Altres.................................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,13

03.06.09 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.
Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·lo-
cació al 98% P.M. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1451 1,000 M3 Sauló 15,85 15,85
%0154    5 2,000 %. Mitjans auxiliars 16,80 0,34

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Materials ............................................................................ 15,85
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,11

03.06.10 M2 Reg d'emprimació  ECL-1
Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat lent, tipus
ECL-1, estès com a mínim 48 hores abans que l'aglomerat.

O12 0,004 H. Manobre 18,39 0,07
P2376 1,500 Kg Emulsió asf.catiònica ECL-1 0,21 0,32
M27 0,004 H. Camió cisterna reg asfàltic 27,42 0,11
%0154   21 2,000 %. Mitjans auxiliars 0,50 0,01
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Ma d`obra .......................................................................... 0,07
Maquinaria......................................................................... 0,11
Materials ............................................................................ 0,32
Altres.................................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,51

03.06.11 M2 Reg d'adherencia  EAR-1
Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica aiònica de curat ràpid, tipus EAR-1.

O12 0,003 H. Manobre 18,39 0,06
P23741 1,000 Kg Emulsió asf. catiònica EAR-1 0,28 0,28
M27 0,003 H. Camió cisterna reg asfàltic 27,42 0,08
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,40 0,01

Ma d`obra .......................................................................... 0,06
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materials ............................................................................ 0,28
Altres.................................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,43

03.06.12 Tn Paviment [<5CM] acabat amb slurry
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composi-
ció densa amb acabat superficial amb slurry de color asalmonat o a escollir, estesa
i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

O06 0,432 H. Cap de colla 21,99 9,50
O11 0,432 H. Manobre especialitzat 19,03 8,22
P757 1,000 Tn Slurry bituminós vermell 63,11 63,11
M26 0,047 H. Bituminadora automatriu 55,88 2,63
M16 0,047 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 3,03
M17 0,047 H. Corró vibratori pneumàtic 35,27 1,66
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 88,20 2,65

Ma d`obra .......................................................................... 17,72
Maquinaria......................................................................... 7,32
Materials ............................................................................ 63,11
Altres.................................................................................. 2,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 90,80

03.06.13 Tn Paviment [AC22 D][<7CM]
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composi-
ció densa mida màxima de l'àrid 22, estesa i compactada amb capa fins a 7 cm de
gruix.

O06 0,030 H. Cap de colla 21,99 0,66
O11 0,100 H. Manobre especialitzat 19,03 1,90
P1056 1,000 Tn AC22 D 42,00 42,00
M26 0,030 H. Bituminadora automatriu 55,88 1,68
M16 0,030 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,93
M17 0,030 H. Corró vibratori pneumàtic 35,27 1,06
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 49,20 1,48

Ma d`obra .......................................................................... 2,56
Maquinaria......................................................................... 4,67
Materials ............................................................................ 42,00
Altres.................................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,71

03.06.14 Tn Paviment [AC16 D][<6CM]
Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composi-
ció densa, estesa i compactada amb capa fins a 6 cm de gruix.

O06 0,030 H. Cap de colla 21,99 0,66
O11 0,100 H. Manobre especialitzat 19,03 1,90
P1042 1,000 Tn AC16 D 45,00 45,00
M26 0,030 H. Bituminadora automatriu 55,88 1,68
M16 0,030 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,93
M17 0,030 H. Corró vibratori pneumàtic 35,27 1,06
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 52,20 1,57

Ma d`obra .......................................................................... 2,56
Maquinaria......................................................................... 4,67
Materials ............................................................................ 45,00
Altres.................................................................................. 1,57

TOTAL PARTIDA.............................................................. 53,80

03.06.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat
Subministrament i col.locació d'aglomerat tipus AC 16 D en formació de ressalt d'a-
glomerat segons plànols de detall per la reducció de la velocitat dels vehicles. Total-
ment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 568,00
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03.06.16 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65
Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evi-
tant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistèn-
cia a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de 21.5kN/m i un pes de 285
g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i ele-
ments auxiliars.

O17 0,030 H. Oficial 1ª col.locador 21,00 0,63
O18 0,030 H. Ajudant de col.locador 20,44 0,61
PU1703 1,000 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 0,46
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,70 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 1,24
Materials ............................................................................ 0,46
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,75

03.06.17 M3 Paviment graves < 10 mm.
Paviment natural, de grava amb cares arrodonides de 5-10 mm, amb estesa i pico-
nat del material.

O12 0,050 H. Manobre 18,39 0,92
P1332 1,150 M3 Grava 1-10 mm 14,61 16,80
M11 0,035 H. Motonivelladora 55,40 1,94
M16 0,030 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 1,93
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 21,60 0,65

Ma d`obra .......................................................................... 0,92
Maquinaria......................................................................... 3,87
Materials ............................................................................ 16,80
Altres.................................................................................. 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,24

SUBCAPITOL 03.07 SENYALITZACIÓ
03.07.01 Ml Pintura de línia discontínua 10cm color verd separació carril bici

Pintura en línia amb pintura de color verd amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorre-
flexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

O08 0,006 H. Oficial 1ª 21,99 0,13
O12 0,003 H. Manobre 18,39 0,06
P8ZB1000-01 0,028 Kg Pintura reflectora p/senyal. color verd 8,70 0,25
PBM1M000 0,015 Kg Microesferes de vidre 3,61 0,06
M37 0,003 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 37,25 0,11
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,19
Maquinaria......................................................................... 0,11
Materials ............................................................................ 0,31
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,63

03.07.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm eix carrer
Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge
i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de
381 micres de diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

O08 0,007 H. Oficial 1ª 21,99 0,15
O12 0,004 H. Manobre 18,39 0,07
P8ZB1000 0,017 Kg Pintura reflectora p/senyal. 7,44 0,13
PBM1M000 0,008 Kg Microesferes de vidre 3,61 0,03
M37 0,004 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 37,25 0,15
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,50 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,22
Maquinaria......................................................................... 0,15
Materials ............................................................................ 0,16
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,55

03.07.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm
Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge
i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de
381 micres de diàmetre promig.

O08 0,007 H. Oficial 1ª 21,99 0,15
O12 0,004 H. Manobre 18,39 0,07
P8ZB1000 0,040 Kg Pintura reflectora p/senyal. 7,44 0,30
PBM1M000 0,018 Kg Microesferes de vidre 3,61 0,06
M37 0,004 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 37,25 0,15
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 0,70 0,02
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Ma d`obra .......................................................................... 0,22
Maquinaria......................................................................... 0,15
Materials ............................................................................ 0,36
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,75

03.07.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm
Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge
i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de
381 micres de diàmetre promig.

O08 0,016 H. Oficial 1ª 21,99 0,35
O12 0,007 H. Manobre 18,39 0,13
P8ZB1000 0,098 Kg Pintura reflectora p/senyal. 7,44 0,73
PBM1M000 0,048 Kg Microesferes de vidre 3,61 0,17
M37 0,007 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 37,25 0,26
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,60 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 0,48
Maquinaria......................................................................... 0,26
Materials ............................................................................ 0,90
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,69

03.07.05 M2 Pintura en pas zebra
Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a màquina inclòs el pre-
marcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica de pintura
sobre plànol.

O08 0,060 H. Oficial 1ª 21,99 1,32
O12 0,030 H. Manobre 18,39 0,55
P8ZB1000 0,400 Kg Pintura reflectora p/senyal. 7,44 2,98
PBM1M000 0,200 Kg Microesferes de vidre 3,61 0,72
M41 0,040 H. Màquina p/pintar banda vial accionament manual 28,49 1,14
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 6,70 0,20

Ma d`obra .......................................................................... 1,87
Maquinaria......................................................................... 1,14
Materials ............................................................................ 3,70
Altres.................................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,91

03.07.06 M2 Pintura verda illes circuit vial
Pintura en illes circuit vial amb pintura verda amb dos components a màquina inclòs
el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autor-
reflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica de pin-
tura sobre plànol.

O08 0,040 H. Oficial 1ª 21,99 0,88
O12 0,020 H. Manobre 18,39 0,37
P8ZB1000 0,800 Kg Pintura reflectora p/senyal. 7,44 5,95
PBM1M000 0,400 Kg Microesferes de vidre 3,61 1,44
M41 0,040 H. Màquina p/pintar banda vial accionament manual 28,49 1,14
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,80 0,29

Ma d`obra .......................................................................... 1,25
Maquinaria......................................................................... 1,14
Materials ............................................................................ 7,39
Altres.................................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,07

03.07.07 M2 Pintura en zona zebrejada
Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pintura amb dos compo-
nents a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: su-
perfície total teòrica sobre plànol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,58

03.07.08 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa
Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorre-
flexives de 381 micres de diàmetre promig.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,77

03.07.09 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS
Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorre-
flexives de 381 micres de diàmetre promig.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,16

03.07.10 Ut Senyal horitzontal minusvàlids
Pintura en forma de cadira minusvàlid amb pintura amb dos components a màqui-
na, inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,37

03.07.11 Ut Canvi de color i neteja maquinària
Canvi de color i neteja de la maquinària de pintat, per tal de procedir a la realització
de la senyalització vial mitjançant un altre color diferent del blanc.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 180,30

03.07.12 Ut Senyal horitzontal LOGO carril bici
Pintura en forma de LOGO carril bici, segons indicacions D.F. i Ajuntament, amb
pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de dià-
metre promig.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,16

03.07.13 Ut Senyal Tipus vertical indicació CALÇADA COMPARTIDA, REFLEX I, de 60x90 cm
Subministrament i col.locació de senyal vertical d'Identificació de situació de calça-
da compartida homologada, de 60x90 cm d'alumini d'alta reflectància 18/10º aleació
1050 H24 de G1,8mm, amb plec de seguretat doble 90º de 20mm, rotulació impre-
sa digitalment en retroreflectant E1, nivell-1 E.G., tractament final esmaltat, amb du-
rabilitat mínima 7 anys, amb el missatge "ATENCIÓ" I "CALÇADA COMPARTIDA" i
amb els logotips de bicicleta i vehicle a motor. Incloent tasques de col.locació.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
PU231S01 1,000 Ut Senyal tipus S, REFLEX I, 60x90 cm 118,05 118,05

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 118,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 120,25

03.07.14 Ut Senyal Tipus P-15a, REFLEX I, 70cm
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-15a (Perill ressalt) de 70 cm d'alumi-
ni d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
PU231P1 1,000 Ut Senyal tipus P, REFLEX I, 70cm 54,90 54,90

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 54,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,10

03.07.15 Ut Senyal Tipus P-20, REFLEX I, 70cm
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-20 (Perill proximitat de pas de via-
nants) de 70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.loca-
ció.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
PU231P1 1,000 Ut Senyal tipus P, REFLEX I, 70cm 54,90 54,90

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 54,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,10

03.07.16 Ut Senyal Tipus P-22, REFLEX I, 70cm
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-22 (Perill presència de ciclistes) de
70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
PU231P1 1,000 Ut Senyal tipus P, REFLEX I, 70cm 54,90 54,90

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 54,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,10
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03.07.17 Ut Senyal Tipus R-2 REFLEX I octògon 60cm
Subministrament i col.locació de senyal tipus R-2 (STOP) de 60 cm d'alumini d'alta
reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

PU231O1 1,000 Ut Senyal tipus R-2, REFLEX N.I, de 60cm 87,38 87,38
O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 87,38

TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,58

03.07.18 Ut Senyal Tipus R-101, REFLEX I, de 60cm
Subministrament i col.locació de senyal tipus R-101 (direcció prohibida) de 60 cm
d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
PU231R1 1,000 Ut Senyal tipus R, REFLEX I, 60 cm 67,40 67,40

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 67,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,60

03.07.19 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX I, 60x60
Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (aparcament) de 60x60 cm d'alu-
mini d'alta reflectància incloent tasques de col.locació.

O07 0,100 H. Oficial paleta 1ª 21,99 2,20
PU231S 1,000 Ut Senyal tipus S, REFLEX I, 60x60 cm 62,29 62,29

Ma d`obra .......................................................................... 2,20
Materials ............................................................................ 62,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 64,49

03.07.20 Ut Cartell indicatiu situació hidrant
Subministre i col·locació del cartell indicatiu de la situació de l'hidrant. Tot inclòs,
amb peu metàlic, ancoratges i base de formigó, totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,50

03.07.21 Ut Pal per senyal vertical d'alumini Ø60x2mm
Subministrament i col.locació de pal d'alumini de fins a 3,5 m d'alçada, per fixació
de senyal vertical de trànsit de secció circular i diàmetre 60mm amb 2mm de gruix
de xapa totalment d'alumini estriat, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris
per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamen-
tació i transport a abocador dels materials sobrants.

P40782 3,500 ML Pal alumini Ø60x2mm 20,00 70,00
P40783 2,000 Ut Abraçadera per fixació de senyals Ø60 3,01 6,02
P844 0,080 M3 Formigó HM-20 65,33 5,23
O07 0,500 H. Oficial paleta 1ª 21,99 11,00

Ma d`obra .......................................................................... 11,00
Materials ............................................................................ 81,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 92,25

CAPITOL 04 JARDINERIA I REG
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SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA
04.01.01 m2 Eliminació espècies al·lòtones, desbrossada man., excav., reblert terra vegetal

Eliminació d'espècies al·lòctones i de ràpid creixement, consistents en, desbrossa-
da de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa, recollida de les restes vegetals per la càrrega en camió, excava-
ció amb retroexcavadora de terra amb arrels fins a 60cm de profunditat i càrrega en
camió per portar a abocador, aplicació d'herbicides, reblert del sot excavat amb ter-
ra vegetal, refinat i compacatació. Totalment acabat per evitar la seva nova reapari-
ció i propagació a altres zones. Treballs i materials i auxiliars inclosos.

A012P000 0,001 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,03
A013P000 0,008 h Ajudant jardiner 23,28 0,19
CR112500 0,008 h Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc 4,56 0,04
O12 0,078 H. Manobre 18,39 1,43
M09 0,062 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 3,10
P1643 0,650 M3 Terra vegetal 4,71 3,06
M01 0,037 H. Camió 7 Tn 31,42 1,16
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Ma d`obra .......................................................................... 1,65
Maquinaria......................................................................... 4,30
Materials ............................................................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,01

04.01.02 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus
Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i
la part proporcional d'entibació necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense espon-
jament.

O12 0,040 H. Manobre 18,39 0,74
M08 0,040 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 3,05
M12 0,010 H. Retroexcavadora amb martell 72,42 0,72
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 4,50 0,14

Ma d`obra .......................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 3,77
Altres.................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,65

04.01.03 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qual-
sevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

M03 0,028 H. Camió 20 Tn 53,89 1,51
M07 0,028 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 1,53
%0154    4 2,000 %. Mitjans auxiliars 3,00 0,06

Maquinaria......................................................................... 3,04
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10

04.01.04 M3 Cànon d'abocador per terres
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT 1,000 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 1,00
Materials ............................................................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,00

04.01.05 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals
Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com ar-
bres, arbustos, etc.

MCANONARO 1,000 Ut Canon abocador Segons llei residus 8,00 8,00
Materials ............................................................................ 8,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,00

04.01.06 M3 Aportació i estesa de terres vegetals
Aportació i estesa de terra vegetal, sense la presència de pedres, especialment ado-
bada amb un 10 % de turba i adob amb fems de granja refinada, per a zona de jar-
dins, incloent la descàrrega i la preparació així com l'aplicació d'herbicida adequat
per la plantació de tot tipus de vegetació.

P1643 1,000 M3 Terra vegetal 4,71 4,71
PU20010401-A 0,050 M3 Adob-refinada terra vegetal 8,20 0,41
M01 0,062 H. Camió 7 Tn 31,42 1,95
M09 0,015 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 0,75
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,80 0,23

Maquinaria......................................................................... 2,70
Materials ............................................................................ 4,71
Altres.................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,05
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04.01.07 u Tala directa arbre <6m,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

A013P000 0,030 h Ajudant jardiner 23,28 0,70
A012P000 0,030 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,79
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 1,50 0,02
B2RA9T00 0,030 m3 Deposició controlada a planta compost. troncs i soques inerts,CER

200201
34,17 1,03

B2RA9S00 0,030 m3 Deposició controlada a planta compost. vegetals nets inerts,CER
200201

16,33 0,49

C1503000 0,050 h Camió grua 39,62 1,98
CRE23000 0,050 h Motoserra 3,52 0,18

Ma d`obra .......................................................................... 1,49
Maquinaria......................................................................... 2,16
Materials ............................................................................ 1,52
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,19

04.01.08 u Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

A012P000 0,040 h Oficial 1a jardiner 26,22 1,05
A013P000 0,040 h Ajudant jardiner 23,28 0,93
B2RA9S00 0,040 m3 Deposició controlada a planta compost. vegetals nets inerts,CER

200201
16,33 0,65

B2RA9T00 0,040 m3 Deposició controlada a planta compost. troncs i soques inerts,CER
200201

34,17 1,37

C1503000 0,040 h Camió grua 39,62 1,58
CRE23000 0,050 h Motoserra 3,52 0,18
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 1,98
Maquinaria......................................................................... 1,76
Materials ............................................................................ 2,02
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,79

04.01.09 m2 Desbrossada terreny desbrossadora autoport. <=20CV,ampl.=0,9-1,2m,brossa h>60cm,pend.<12%
Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m,
per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un
mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

A013P000 0,002 h Ajudant jardiner 23,28 0,05
CR11A869 0,002 h Desbrossadora autopropulsada autoport.,<=20CV,ampl.=0,9-1,2m 40,32 0,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,10 0,00

Ma d`obra .......................................................................... 0,05
Maquinaria......................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,13

04.01.10 m2 Desbrossada terreny desbrossadora trinx. 6CV,ampl.=0,6-1m,brossa h<=40cm,pend.<12%
Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW
(6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de
brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades
de màquina, sense recollir la brossa

A013P000 0,003 h Ajudant jardiner 23,28 0,07
CR118836 0,003 h Desbrossadora autopropulsada trinx.,6CV,ampl.=0,6-1m 23,92 0,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,10 0,00

Ma d`obra .......................................................................... 0,07
Maquinaria......................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,14

04.01.11 m2 Despedr.terr. tràns. 10cm,tractor pneumàtics 70-94CV,forquilla ampl.=1,66-2,65m,pend.<12%,s/càrrega
Despedregament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 10 cm, amb trac-
tor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) amb equip despedregador ti-
pus forquilla amb remolc, amb una amplària de treball d'1,66 a 2,65 m, per a un pen-
dent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o conte-
nidor

CR231452 0,006 h Tractor s/pneumàtics 70-94CV+despedr.forquilla,ampl.=1,66-2,65m 56,63 0,34
Maquinaria......................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,34
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04.01.12 m2 Llaurada terr.compact. 0,3m,tractor pneumàtics 35-54CV,ampl.=1,8-2,39m
Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumà-
tics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball
d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

CR241213 0,004 h Tractor s/pneumàtics 35-54CV+eq.llaurada,ampl.=1,8-2,39m 44,32 0,18
Maquinaria......................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,18

04.01.13 m3 Subministr.terra selec.aport.
Subministrament de terra seleccionada d'aportació

B03D1000 1,000 m3 Terra selec. 4,20 4,20
Materials ............................................................................ 4,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,20

04.01.14 m3 Terrap/pic.p/coron.terrap.mat.toler.excav.g<=25cm,95%PM
Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del
PM

C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 75,40 1,51
C1311120 0,015 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 63,82 0,96

Maquinaria......................................................................... 2,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,47

04.01.15 m2 Fresatge terreny compact.0,4m,tractor pneumàtics 35-54CV,ampl.=2-2,99m,pend.12-25%
Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumà-
tics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de
2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

CR261213 0,009 h Tractor s/pneumàtics 35-54CV+eq.fresatge,ampl.=2-2,99m 38,27 0,34
Maquinaria......................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,34

SUBCAPITOL 04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT
04.02.01 u Subministrament Alnus glutinosa perím=16-18cm,arrel nua

Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
BR41641A 1,000 u Alnus glutinosa perím=16-18cm,arrel nua 41,99 41,99

Materials ............................................................................ 41,99

TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,99

04.02.02 u Subministrament Celtis australis perím= 18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ
Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR42122B 1,000 u Celtis australis perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ 142,10 142,10
Materials ............................................................................ 142,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,10

04.02.03 u Subministrament Crataegus monogyna perím=14-16cm, arrel nua
Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel
nua

BR42A419 1,000 u Crataegus monogyna de perímetre 14-16cm, arrel nua 76,26 76,26
Materials ............................................................................ 76,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,26

04.02.04 u Subministrament Fraxinus angustifolia perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ
Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR43442B 1,000 u Fraxinus angustifolia perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm
s/NTJ

87,45 87,45

Materials ............................................................................ 87,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 87,45

04.02.05 u Subministrament Malus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ
Subministrament de Malus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

BR44J42A2 1,000 u Malus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm
s/NTJ

124,27 124,27

Materials ............................................................................ 124,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 124,27

04.02.06 u Subministrament Pyrus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ
Subministrament de Pyrus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

BR44J42A1 1,000 u Pyrus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm
s/NTJ

124,27 124,27
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Materials ............................................................................ 124,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 124,27

04.02.07 u Subministrament Populus alba perím=14-16cm, pa terra D>=45cm,h>=31,5cm s/NTJ
Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

BR44E229 1,000 u Populus alba perím=14-16cm, pa terra D>=45cm,h>=31,5cm s/NTJ 41,20 41,20
Materials ............................................................................ 41,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,20

04.02.08 u Subministrament Populus nigra Italica perím=16-18cm, arrel nua
Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb l'arrel nua

BR44EC1A 1,000 u Populus nigra Italica perím=16-18cm, arrel nua 23,69 23,69
Materials ............................................................................ 23,69

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,69

04.02.09 u Subministrament Prunus avium sylvestris perím=16-18cm, pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ
Subministrament de Prunus avium sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules
NTJ

BR44F22A 1,000 u Prunus avium sylvestris perím=16-18cm, pa terra
D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ

69,79 69,79

Materials ............................................................................ 69,79

TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,79

04.02.10 u Subministrament Quercus ilex perím=16-18cm, contenidor 35l
Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor  de 35 l

BR45163A 1,000 u Quercus ilex perím=16-18cm, contenidor 35l 162,10 162,10
Materials ............................................................................ 162,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 162,10

04.02.11 u Subministrament Salix alba perím=14-16cm, arrel nua
Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR455219 1,000 u Salix alba perím=14-16cm, arrel nua 25,56 25,56
Materials ............................................................................ 25,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,56

04.02.12 u Subministrament Salix fragilis perím=14-16cm, arrel nua
Subministrament de Salix fragilis de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR455419 1,000 u Salix alba Liempde perím=14-16cm, arrel nua 25,07 25,07
Materials ............................................................................ 25,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,07

04.02.13 u Subministrament Sorbus domestica perím=14-16cm,arrel nua
Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR458619 1,000 u Sorbus domestica perím=14-16cm,arrel nua 64,18 64,18
Materials ............................................................................ 64,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 64,18

04.02.14 u Subministrament Ulmus minor (U. carpinifolia) perím=14-16cm,arrel nua
Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb
l'arrel nua

BR45D419 1,000 u Ulmus minor (U. carpinifolia) perím=14-16cm,arrel nua 42,54 42,54
Materials ............................................................................ 42,54

TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,54

04.02.15 u Subministrament Pinus pinea h=400-450cm, contenidor 120-140l
Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor  de 120 a
140 l

BR472N3F 1,000 u Pinus pinea h=400-450cm, contenidor 120-140l 369,00 369,00
Materials ............................................................................ 369,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 369,00

04.02.16 u Subministrament Salix atrocinerea perím=14-16cm, arrel nua
Subministrament de Salix atrocinerea de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR45541901 1,000 u Salix atrocinerea perím=14-16cm, arrel nua 25,07 25,07
Materials ............................................................................ 25,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,07
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04.02.17 u Plant.planifoli,arrel nua,perím=14-18cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25%,subst.30% p/terra jard.
Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua,  de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb subs-
titució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega de les terres sobrants a camió

A012P000 0,040 h Oficial 1a jardiner 26,22 1,05
A012P200 0,100 h Oficial 2a jardiner 24,57 2,46
A013P000 0,140 h Ajudant jardiner 23,28 3,26
PU20010401 0,080 M2 Adob-refinada plantació arbre 8,20 0,66
BR3P2110 0,154 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,granel 48,70 7,50
B0111000 0,102 m3 Aigua 1,26 0,13
C1502E00 0,070 h Camió cisterna 8m3 41,32 2,89
C1315020 0,200 h Retroexcavadora mitjana 50,00 10,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,80 0,10

Ma d`obra .......................................................................... 6,77
Maquinaria......................................................................... 12,89
Materials ............................................................................ 7,63
Altres.................................................................................. 0,76

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,05

04.02.18 u Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18-25cm,100x100x60cm,m.mec.,pend.<25%,subst.30% p/terra jard.
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 18 a 25 cm de períme-
tre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardine-
ria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

A012P000 0,080 h Oficial 1a jardiner 26,22 2,10
A012P200 0,150 h Oficial 2a jardiner 24,57 3,69
A013P000 0,180 h Ajudant jardiner 23,28 4,19
PU20010401 0,080 M2 Adob-refinada plantació arbre 8,20 0,66
BR3P2110 0,180 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,granel 48,70 8,77
B0111000 0,120 m3 Aigua 1,26 0,15
C1502E00 0,080 h Camió cisterna 8m3 41,32 3,31
C1315020 0,230 h Retroexcavadora mitjana 50,00 11,50
C1501700 0,200 h Camió transp.7 t 31,33 6,27
C1503300 0,120 h Camió grua 3t 42,27 5,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,00 0,15

Ma d`obra .......................................................................... 9,98
Maquinaria......................................................................... 26,15
Materials ............................................................................ 8,92
Altres.................................................................................. 0,81

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,86

04.02.19 M2 Mulch
Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat orgànic
(mulch) de restes triturades semicompostades de poda d'arbres, segons normes de
qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm

A016P000 0,050 H Peó jardiner 13,66 0,68
A012P000 0,050 h Oficial 1a jardiner 26,22 1,31
BR3PAN00 0,040 M3 Econixinat orgànic (mulch) de restes tritudades semidescompostad 0,92 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 1,99
Materials ............................................................................ 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,03
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SUBCAPITOL 04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I PRATS
04.03.01 u Subministrament Arbutus Unedo h=40-60cm, en contenidor 3l

Subministrament de Aburstus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
BR4BKB3401 1,000 u Aburstus Unedo h=30-40 cm, en contenidor 3l 2,64 2,64

Materials ............................................................................ 2,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,64

04.03.02 Ml Buxus Sempervivens d'alçada 80-100 cm (Boix)
Subministre, excavació i col.locació de Boix "Buxus Sempervivens", cultivat en con-
tenidor, de 80 a 100 cm d'alçària, amb una densitat de 3 plantes/ml. S'inclou la
col.locació d'abonament, reg i els primers ajuts durant el primer mes.

PU20096 3,000 Ut Buxus sempervivens 80/100 5,60 16,80
Materials ............................................................................ 16,80

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,80

04.03.03 u Subministrament Clematis vitalba h=40-60cm, en contenidor 3l
Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

BR4BKB34 1,000 u Clematis vitalba h=40-60cm, en contenidor 3l 2,00 2,00
Materials ............................................................................ 2,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,00

04.03.04 u Subministrament Coriaria myrtifolia alvèol forest. en contenidor de 1l
Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal, en contenidor de 1 l.

BR4BT6F1 1,000 u Coriaria myrtifolia alvèol forest.300cm3 0,59 0,59
Materials ............................................................................ 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,59

04.03.05 u Subministrament Cornus sanguinea h=60-80cm, en contenidor 3l
Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

BR4BVD38 1,000 u Cornus sanguinea h=60-80cm, en contenidor 3l 2,50 2,50
Materials ............................................................................ 2,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50

04.03.06 u Subministrament Corylus avellana h=40-60cm,en contenidor 1,5l
Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

BR42924J 1,000 u Corylus avellana h=40-60cm,en contenidor 1,5l 2,05 2,05
Materials ............................................................................ 2,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,05

04.03.07 u Subministrament Equisetum hyemale h=20-30cm, en contenidor 1,3l
Subministrament de Equisetum hyemale d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l

BR4H6212 1,000 u Equisetum hyemale h=20-30cm, en contenidor 1,3l 2,33 2,33
Materials ............................................................................ 2,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,33

04.03.08 u Subministrament Hedera helix h=40-60cm, en contenidor 1,3l
Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

BR4DN414 1,000 u Hedera helix h=40-60cm, en contenidor 1,3l 1,78 1,78
Materials ............................................................................ 1,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,78

04.03.09 u Subministrament Pistacia lentiscus h=30-50cm, en contenidor 1,3l
Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l

BR4GJ813 1,000 u Pistacia lentiscus h=30-50cm, en contenidor 1,3l 2,00 2,00
Materials ............................................................................ 2,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,00

04.03.10 u Subministrament Rhamnus Alaternus h=40-60cm, en contenidor 3l
Subministrament de Rhamnus Alaternus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de
3 l

BR4BKB3402 1,000 u Rhamnus Olaternus h=40-60cm, en contenidor 3l 4,14 4,14
Materials ............................................................................ 4,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,14

04.03.11 u Subministrament Rosa canina h=40-60cm en contenidor 3l
Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

BR4H2834 1,000 u Rosa canina h=40-60cm en contenidor 3l 2,28 2,28
Materials ............................................................................ 2,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,28
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04.03.12 Ut Subministrament de Salix eleagnos h=80-100, en contenidor de 3l
Subministrament, excavació i col.locació de Salix eleagnos amb una alçada de
80-100 cm., amb contenidor protegit de tres litres. S'inclou la col.locació d'abona-
ment, el reg i els primers ajuts durant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

PU200378 1,000 Ut Salix eleagnos 80-100 3,77 3,77
Materials ............................................................................ 3,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,77

04.03.13 u Subministrament Sambucus nigra h=80-120cm, en contenidor 17l
Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l

BR4HA8C8 1,000 u Sambucus nigra h=80-120cm, en contenidor 17l 2,95 2,95
Materials ............................................................................ 2,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,95

04.03.14 u Subministrament Spartium junceum h=60-80cm, en contenidor 1,5l
Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

BR4HR616 1,000 u Spartium junceum h=60-80cm, en contenidor 1,5l 1,60 1,60
Materials ............................................................................ 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,60

04.03.15 u Subministrament Tamarix africana h=60-80cm, en contenidor 3l
Subministrament de Tamarix africana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

BR45A25L 1,000 u Tamarix africana h=60-80cm, en contenidor 3l 2,23 2,23
Materials ............................................................................ 2,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,23

04.03.16 u Subministrament Viburnum tinus h=60-80cm, en contenidor 10l
Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

BR4JHMAC 1,000 u Viburnum tinus h=60-80cm, en contenidor 10l 3,65 3,65
Materials ............................................................................ 3,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,65

04.03.17 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=10-20l,60x60x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 20 l, excavació de
clot de plantació de 60x60x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

A012P000 0,012 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,31
A013P000 0,160 h Ajudant jardiner 23,28 3,72
A012P200 0,050 h Oficial 2a jardiner 24,57 1,23
BR341150 0,012 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 62,99 0,76
B0111000 0,024 m3 Aigua 1,26 0,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

Ma d`obra .......................................................................... 5,26
Materials ............................................................................ 0,79
Altres.................................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,13

04.03.18 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=5-10l,45x45x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de
clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

A012P000 0,008 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,21
A013P000 0,120 h Ajudant jardiner 23,28 2,79
A012P200 0,040 h Oficial 2a jardiner 24,57 0,98
BR341150 0,006 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 62,99 0,38
B0111000 0,012 m3 Aigua 1,26 0,02
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,00 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 3,98
Materials ............................................................................ 0,40
Altres.................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,44

04.03.19 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

A012P200 0,015 h Oficial 2a jardiner 24,57 0,37
A013P000 0,040 h Ajudant jardiner 23,28 0,93
A012P000 0,009 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,24
BR341150 0,003 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 62,99 0,19
B0111000 0,005 m3 Aigua 1,26 0,01
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A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 1,54
Materials ............................................................................ 0,20
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,76

04.03.20 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot
de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

A012P200 0,018 h Oficial 2a jardiner 24,57 0,44
A012P000 0,007 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,18
A013P000 0,030 h Ajudant jardiner 23,28 0,70
BR341150 0,002 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 62,99 0,13
B0111000 0,003 m3 Aigua 1,26 0,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 1,32
Materials ............................................................................ 0,13
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,47

04.03.21 M2 Mulch
Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat orgànic
(mulch) de restes triturades semicompostades de poda d'arbres, segons normes de
qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm

A016P000 0,050 H Peó jardiner 13,66 0,68
A012P000 0,050 h Oficial 1a jardiner 26,22 1,31
BR3PAN00 0,040 M3 Econixinat orgànic (mulch) de restes tritudades semidescompostad 0,92 0,04

Ma d`obra .......................................................................... 1,99
Materials ............................................................................ 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,03

04.03.22 m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,sembrad.mec.,pend.<25%,sup.2000-5000m2+1 sega
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lle-
guminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica,
en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i la primera sega

A012P000 0,004 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,10
A012P200 0,002 h Oficial 2a jardiner 24,57 0,05
A013P000 0,002 h Ajudant jardiner 23,28 0,05
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 0,20 0,00
BR4U1K00 0,030 kg Barreja p/gespa tipus rúst.baix mant.lleg+gram 4,18 0,13
CRH13030 0,002 h Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66-90cm 21,79 0,04
CR711500 0,003 h Sembradora mec. 20,18 0,06

Ma d`obra .......................................................................... 0,20
Maquinaria......................................................................... 0,10
Materials ............................................................................ 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,43

04.03.23 m2 Hidrocob. aigua,mulch,estabilitzador
Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra cur-
ta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica

A012P000 0,002 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,05
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 0,10 0,00
BR361100 0,045 kg Estabilitzant sint.base acrílica 7,82 0,35
BR3PAN00 0,200 M3 Econixinat orgànic (mulch) de restes tritudades semidescompostad 0,92 0,18
B0111000 0,002 m3 Aigua 1,26 0,00
C1503000 0,001 h Camió grua 39,62 0,04
CR713300 0,001 h Hidrosembradora muntada sobre camió 28,00 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 0,05
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,65

04.03.24 m2 Hidrosembra barreja p/gespa mixta+esp.arbustiv/flor,35g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador microbià,e
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintè-
tic de base acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2

A012P000 0,001 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,03
BR34J000 0,010 kg Bioactivador microbià 6,62 0,07
B0111000 0,002 m3 Aigua 1,26 0,00
BR361100 0,020 kg Estabilitzant sint.base acrílica 7,82 0,16
BR3A7000 0,020 kg Adob miner.sòlid fons alliberament lent 6,50 0,13
BR3PAN00 0,004 M3 Econixinat orgànic (mulch) de restes tritudades semidescompostad 0,92 0,00
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BR4U1J00 0,013 kg Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor 16,00 0,21
C1503000 0,001 h Camió grua 39,62 0,04
CR713300 0,001 h Hidrosembradora muntada sobre camió 28,00 0,03
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 0,70 0,01

Ma d`obra .......................................................................... 0,03
Maquinaria......................................................................... 0,07
Materials ............................................................................ 0,57
Altres.................................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,68

SUBCAPITOL 04.04 XARXA DE REG
04.04.01 m Excav.rasa instal.15x40cm,rebl.+compact.minirasad.man.

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondà-
ria, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres, amb minirasadora manual

A0150000 0,020 h Manobre especialista 22,69 0,45
A0140000 0,025 h Manobre 18,39 0,46
C1342260 0,020 h Minirasadora manual,p/rases ampl.<=15cm,fond.<=60cm 16,39 0,33
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01

Ma d`obra .......................................................................... 0,91
Maquinaria......................................................................... 0,33
Altres.................................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,25

04.04.02 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,80x80x85cm,s/solera formigó
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85 cm de fondà-
ria, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

A012N000 0,700 h Oficial 1a d'obra pública 26,22 18,35
A0140000 1,400 h Manobre 18,39 25,75
BDK2UC40 1,000 u Pericó regist.form.prefabricat s/fons,80x80cmx85cm,p/instal.serveis 59,08 59,08
B064500C 0,150 m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 70,95 10,64
C1503000 0,500 h Camió grua 39,62 19,81
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 44,10 0,66

Ma d`obra .......................................................................... 44,10
Maquinaria......................................................................... 19,81
Materials ............................................................................ 69,72
Altres.................................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 134,29

04.04.03 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat 80x80x12cm, ganxos registre
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, for-
mat per perfil perimetral d'acer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat ma-
lla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel
seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministrament i la
seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

O07 0,450 H. Oficial paleta 1ª 21,99 9,90
O12 0,450 H. Manobre 18,39 8,28
A22 0,040 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 104,62 4,18
P825 0,080 M3 Formigó HA-25 70,53 5,64
P2271 10,970 Kg Acer corrugat B500S 0,67 7,35
E0553 93,630 Kg Bigueta d'acer A/42B 1,56 146,06
E0515 0,640 M2 Encofrat fusta vista en llosa 53,06 33,96
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 215,40 6,46

Ma d`obra .......................................................................... 132,65
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materials ............................................................................ 76,84
Altres.................................................................................. 12,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,83

04.04.04 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 26,22 11,80
A0140000 0,450 h Manobre 18,39 8,28
B0710150 0,006 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,57 0,30
BDKZHLB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

700x700mm,B125
125,52 125,52

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,10 0,30

Ma d`obra .......................................................................... 20,08
Materials ............................................................................ 125,82
Altres.................................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 146,20
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04.04.05 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,080 h Ajudant muntador 19,53 1,56
A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 22,72 1,82
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 3,40 0,05
BFYB2905 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=63mm,connect.pressió 0,29 0,29
BFWB2905 0,300 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 9,76 2,93
BFB29400 1,020 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 2,10 2,14

Ma d`obra .......................................................................... 3,38
Materials ............................................................................ 5,36
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,79

04.04.06 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 22,72 1,82
A013M000 0,080 h Ajudant muntador 19,53 1,56
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 3,40 0,05
BFB28400 1,020 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 1,34 1,37
BFWB2805 0,300 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,56 1,97
BFYB2805 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=50mm,connect.pressió 0,18 0,18

Ma d`obra .......................................................................... 3,38
Materials ............................................................................ 3,52
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,95

04.04.07 m Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 22,72 1,82
A013M000 0,080 h Ajudant muntador 19,53 1,56
BFYB2705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=40mm,connect.pressió 0,10 0,10
BFB27400 1,020 m Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,80 0,82
BFWB2705 0,300 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 4,50 1,35
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,40 0,05

Ma d`obra .......................................................................... 3,38
Materials ............................................................................ 2,27
Altres.................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,70

04.04.08 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,050 h Ajudant muntador 19,53 0,98
A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 22,72 1,14
BFWB2605 0,300 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió 2,70 0,81
BFB26400 1,020 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,45 0,46
BFYB2605 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=32mm,connect.pressió 0,06 0,06
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,10 0,03

Ma d`obra .......................................................................... 2,12
Materials ............................................................................ 1,33
Altres.................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,48

04.04.09 m Canonada deg.17mm,degoters c/50cm,soterra.
Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocom-
pensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tanca-
ment de la rasa inclosos

A012M000 0,015 h Oficial 1a muntador 22,72 0,34
A013M000 0,015 h Ajudant muntador 19,53 0,29
BFYB2305 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=16mm,connect.pressió 0,01 0,01
BJS51750 1,050 m Tub degoteig d=17mm,degoters c/50cm 0,50 0,53
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,60 0,02

Ma d`obra .......................................................................... 0,63
Materials ............................................................................ 0,54
Altres.................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,19
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04.04.10 u Anella degoteig tub 17mm,degoters c/33cm,d=120cm,soterrada
Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters auto-
compensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterra-
da 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 22,72 1,82
A013M000 0,080 h Ajudant muntador 19,53 1,56
BFYB2305 1,200 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=16mm,connect.pressió 0,01 0,01
BJS51730 4,500 m Tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm 0,80 3,60
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,40 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 3,38
Materials ............................................................................ 3,61
Altres.................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,08

04.04.11 u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,pint.epoxi,instal.
Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió ti-
pus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a con-
nexió amb la canonada, instal·lada

A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 22,72 22,72
A013M000 0,500 h Ajudant muntador 19,53 9,77
BJS1U040 1,000 u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus

Barcelona,pericó+tapa fosa,pint.epoxi
145,21 145,21

BJS1UZ10 1,000 u Petit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00 30,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 32,50 0,49

Ma d`obra .......................................................................... 32,49
Materials ............................................................................ 175,21
Altres.................................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 208,19

04.04.12 u Aspersor turbina,r:4-9m,cos plàstic h=15cm,1/2´´,s/ vàlvula antidrenatge,connexió bobina
Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàs-
tic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge,
connectat amb bobina a la canonada, i regulat

A013M000 0,500 h Ajudant muntador 19,53 9,77
A012M000 0,500 h Oficial 1a muntador 22,72 11,36
BJSW1210 1,000 u Connexió dif/asp.bobina,1/2´´ 0,40 0,40
BJS21310 1,000 u Aspersor turbina,r:4-9m,cos de plàstic h=15cm,1/2´´,s/ vàlvula

antidrenatge
28,16 28,16

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,10 0,32

Ma d`obra .......................................................................... 21,13
Materials ............................................................................ 28,56
Altres.................................................................................. 0,32

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,01

04.04.13 u Ventosa rosca.,DN=1/2´´, plàstic, munt.sot.
Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2´´, de plàstic, muntada en pericó de cana-
lització soterrada

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 22,72 5,68
A013M000 0,250 h Ajudant muntador 19,53 4,88
BJM31BP0 1,000 u Ventosa aut.p/roscar,DN=1/2´´,plàstic 4,23 4,23
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

Ma d`obra .......................................................................... 10,56
Materials ............................................................................ 4,23
Altres.................................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,95

04.04.14 u Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal.
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de dià-
metre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

A013M000 0,200 h Ajudant muntador 19,53 3,91
A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 22,72 4,54
BJM61140 1,000 u Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'' 7,92 7,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,50 0,13

Ma d`obra .......................................................................... 8,45
Materials ............................................................................ 7,92
Altres.................................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,50

04.04.15 u Vàlvula de rentat reg degoteig,mat.plàstic,d:1'',pericó
Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 22,72 5,68
BJS5R200 1,000 u Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degoteig,mat.plàstic,d.1'' 6,08 6,08
A%AUX0010200 2,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,11
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Ma d`obra .......................................................................... 5,68
Materials ............................................................................ 6,08
Altres.................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,87

04.04.16 u Vàlvula antidrenant reg degoteig,mat.plàstic,d:1'',pericó
Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1''
de diàmetre, intal·lada en pericó

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 22,72 5,68
BJS5R200 1,000 u Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degoteig,mat.plàstic,d.1'' 6,08 6,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,70 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 5,68
Materials ............................................................................ 6,08
Altres.................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,85

04.04.17 u Prog.reg 9 V,sistema teclat p/radio,preu alt,n.estacions =<6 ,munt.superf.conn. ap.control/el.gobern
Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, con-
nectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

A012M000 0,800 h Oficial 1a muntador 22,72 18,18
BJSA3062 1,000 u Prog.reg 9 V,programació teclat p/radio,preu alt,n.estacions =<6 249,90 249,90
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,20 0,46

Ma d`obra .......................................................................... 18,18
Materials ............................................................................ 249,90
Altres.................................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 268,54

04.04.18 u Cònsola programació via radio+connexió ordinador gestió
Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió
de reg

BJSA0015 1,000 u Cònsola programació via radio+connexió ordinador gestió 412,45 412,45
Materials ............................................................................ 412,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 412,45

04.04.19 u Electovàlvula reg 2´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

A012M000 1,500 h Oficial 1a muntador 22,72 34,08
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 34,10 0,51
BJSB1420 1,000 u Electovàlvula reg,d=2´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 127,42 127,42
BJSWE400 1,000 u Acc.electrovàlvula 2´´ 7,92 7,92

Ma d`obra .......................................................................... 34,08
Materials ............................................................................ 135,34
Altres.................................................................................. 0,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 169,93

04.04.20 u Electovàlvula reg 1´´1/2,9V,pres.max:16bar+regulador cabal
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de ca-
bal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 22,72 22,72
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 22,70 0,34
BJSB1320 1,000 u Electovàlvula reg,d=1´´1/2,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 120,31 120,31
BJSWE300 1,000 u Acc.electrovàlvula 1´´1/2 4,61 4,61

Ma d`obra .......................................................................... 22,72
Materials ............................................................................ 124,92
Altres.................................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 147,98

04.04.21 u Electovàlvula reg 1´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre,  de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

A012M000 0,750 h Oficial 1a muntador 22,72 17,04
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 17,00 0,26
BJSWE100 1,000 u Acc.electrovàlvula 1´´ 3,76 3,76
BJSB1220 1,000 u Electovàlvula reg,d=1´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 67,63 67,63
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Ma d`obra .......................................................................... 17,04
Materials ............................................................................ 71,39
Altres.................................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 88,69

04.04.22 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=10bar,PVC+PVC,munt.superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pres-
sió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, tempera-
tura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 22,72 5,68
A013M000 0,250 h Ajudant muntador 19,53 4,88
BN3183P0 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=10bar,PVC+PVC 25,03 25,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

Ma d`obra .......................................................................... 10,56
Materials ............................................................................ 25,03
Altres.................................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,75

04.04.23 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=10bar,PVC+PVC,munt.superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura
màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

A013M000 0,200 h Ajudant muntador 19,53 3,91
A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 22,72 4,54
BN3163P0 1,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=10bar,PVC+PVC 15,70 15,70
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,50 0,13

Ma d`obra .......................................................................... 8,45
Materials ............................................................................ 15,70
Altres.................................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,28

04.04.24 u Estació meteorològica,connect.program.local, instal.+calibr.
Estació metereològica per a connectar a un programador local, instal·lada en alça-
da i calibrada

A012M000 3,300 h Oficial 1a muntador 22,72 74,98
BJSCA100 1,000 u Estació metereològica p/connect.program.local 216,64 216,64
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 75,00 1,13

Ma d`obra .......................................................................... 74,98
Materials ............................................................................ 216,64
Altres.................................................................................. 1,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 292,75

04.04.25 u Filtre reg D=1´´1/2 plàstic d'anelles,120mesh,s/vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat
Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element
filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica,
muntat roscat

A012M000 0,380 h Oficial 1a muntador 22,72 8,63
A013M000 0,380 h Ajudant muntador 19,53 7,42
BNER1561 1,000 u Filtre reg d=1´´1/2 plàstic d'anelles,120 mesh,s/vàlvula de

purga+presa manomètrica,p/muntar roscat
58,81 58,81

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 16,10 0,40

Ma d`obra .......................................................................... 16,05
Materials ............................................................................ 58,81
Altres.................................................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,26

04.04.26 u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1'' conn.
Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

A013M000 0,400 h Ajudant muntador 19,53 7,81
A012M000 0,400 h Oficial 1a muntador 22,72 9,09
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 16,90 0,25
BJSZC410 1,000 u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1'' 9,57 9,57

Ma d`obra .......................................................................... 16,90
Materials ............................................................................ 9,57
Altres.................................................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,72

04.04.27 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar
Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de
connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la
canonada

A012P000 0,375 h Oficial 1a jardiner 26,22 9,83
A013P000 0,375 h Ajudant jardiner 23,28 8,73
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 18,60 0,28
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BN7616D0 1,000 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar 309,37 309,37

Ma d`obra .......................................................................... 18,56
Materials ............................................................................ 309,37
Altres.................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 328,21

04.04.28 u Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent
Subministrament i instal·lació d'equip programador per a la centralització remota de
la xarxa de reg; Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent; d'ali-
mentació 24 Vac i 4 estacions de reg

BJSA00SA 1,000 u Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent 435,05 435,05
Materials ............................................................................ 435,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,05

04.04.29 u Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000
Subministrament i instal·lació d'equip repetidor per a la centralització remota de la
xarxa de reg; Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000 o equivalent; d'a-
limentació 9 V

BJSA0SA2 1,000 u Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000 o equivalent 349,95 349,95
Materials ............................................................................ 349,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 349,95

04.04.30 u Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de reg i equip bàsic de control de reg
Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de reg i equip bàsic de control de
reg

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.500,00

SUBCAPITOL 04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS
04.05.01 M2 Manteniment plantacions sector 2 anys

Manteniment durant dos anys de les plantacions. S'inclou la revisió i control del sis-
tema de reg, la retirada de les males herbes i el manteniment del munch orgànic, l'a-
dobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i entapissants, els treballs fitosanita-
ris i tots els treballs complementaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de
manteniment de l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona.

A012P000 0,018 h Oficial 1a jardiner 26,22 0,47
A016P000 0,018 H Peó jardiner 13,66 0,25
A013P000 0,018 h Ajudant jardiner 23,28 0,42
C200Z001 0,020 H Maquinaria de jardineria 15,50 0,31

Ma d`obra .......................................................................... 1,14
Maquinaria......................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,45

CAPITOL 05 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA
05.01 PA Preservació i protecció de La Penya, recrescut mota terra vegetal

Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tasques necessà-
ries per la preservació i protecció de La Penya en tot l'àmbit de les obres, tant a la
zona del Falgar, La Verneda, l'aparcament i la pujada des de l'aparcament a la Pe-
nya. Tasques consistents en la formació del recrescut de la mota amb terra vegetal
d'aportació, i el reperfilat i distribució del material necessari per deixar-ho totalment
acabat, per evitar que les aigües pluvials evaqüin per la paret de La Penya, o d'al-
tres conseqüències.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.043,27

05.02 PA Vigilància i manteniment de La Penya, manteniment anual
Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tasques necessà-
ries per la vigilància i manteniment de La Penya en tot l'àmbit de les obres, tant a la
zona del Falgar, La Verneda, l'aparcament i la pujada des de l'aparcament a la Pe-
nya. Tasques consistents en la vigilància, mantgeniment i reparació del recrescut
de la mota amb terra vegetal d'aportació, i el reperfilat i distribució del material ne-
cessari per deixar-ho totalment acabat, per evitar que les aigües pluvials evaqüin
per la paret de La Penya, o d'altres conseqüències, durant el periode d'uny any. In-
clou totes les visites a l'àmbit, el material, maquinària, mà d'obra i mitjans necessa-
ris, pel manteniment i preservació idònia de La Penya.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.010,93
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05.03 ut Formació refugi nidificació d'aus a La Penya, 60cm Ø15cm i 2%
Realització dels treballs necessaris per la formació d'un nou refugi de nidificació
d'aus a La Penya, de profunditat 60cm, Ø15cm i pendent descent cap a l'exterior
del 2%. Els forats es realitzaran en llocs en lloc adients estables de La Penya, que
no provoquin cap desmoronament de la paret, i a una alçada prevista a 2/3 d'alçada
des de l'explanada inferior i a 1/3 de la part superior. Inclosos treballs, materials i
mitjans auxiliars necessaris.

A012P000 0,050 h Oficial 1a jardiner 26,22 1,31
A013P000 0,200 h Ajudant jardiner 23,28 4,66
M04 0,200 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 10,72
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,00 0,09

Ma d`obra .......................................................................... 5,97
Maquinaria......................................................................... 10,72
Altres.................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,78

CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
06.01 PA Obres no previstes en projecte aplicació Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes
en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21.992,08

06.02 PA Obres no previstes en millores aplicació Quadres de Preus
Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes
en les millores i amb aplicació dels preus del mateix.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13.125,64

06.03 PA Cartells anunci obra
Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministre i col.locació de cartell d'a-
nunci de l'obra homologat per l'entitat promotora de les obres.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 750,00

06.04 PA Manteniment termini garantia de les obres d'urbanització, excepte jardineria
Partida alçada a justificar d'import màxim pel mateniment de les obres d'urbanitza-
ció, excepte jardineria, durant el termini de garantia de 12 mesos.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.680,00

06.05 PA Control qualitat
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les unitats
d’obra d’acord amb el programa i les especificacions de la direcció facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.500,00

06.06 PA Seguretat i salut a les obres
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indi-
cacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normati-
va vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retira-
da, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17.800,00

06.07 Ut Aixecament plànol topogràfic
Aixecament de plànol topogràfic de tota l'actuació una vegada acabada l'obra, amb
ordinador, aixecament de tots els serveis i instal.lacions i actualització de plànols
as-built.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.450,00

06.08 PA Topografia replanteig obres
Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els treballs de
camp i gabinet de topografia en el replanteig de totes les unitats d’obra amb els me-
dis a facilitar per l’empresa constructora, d’acord amb les directrius de la direcció fa-
cultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.452,00
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06.09 Ml Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram
Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,42

06.10 PA Inspecció xarxa clavegueram amb càmera TV
Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció de la xarxa de clavegue-
ram amb càmera TV per empresa autoritzada, amb entrega de l'enregistrament de
la xarxa en format digital i informe del tècnic especialitzat amb plànol amb indicació
d'incidències, escomeses i geometries singulars de la xarxa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.300,00

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01 ÀMBIT EL FALGAR

01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
01.01.01 Ml Desmuntatge tanca metàl.lica

Desmuntatge de tanca de reixa metàl.lica, incloent l'extracció dels pilars i els seus fonaments, càrrrega, trans-
port i cànon a abocador autoritzat.

PROJECTE 1.401,251.061,55

1.401,251,321.061,55
01.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , incluit base  de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.

PROJECTE 27,8010,00

27,802,7810,00
01.01.03 M3 Retirada i acopi de tot-u existent

Retirada per mitjans mecànics, del tot-u existent en diverses zones. S'inclou el transport interior del material, l'a-
copi, i el posterior transport fins a zones concretes per la seva recol·locació. 

PROJECTE 1.706,42586,40

1.706,422,91586,40
01.01.04 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre
perfil teóric sense esponjament.

PROJECTE 2,452,50

2,450,982,50
01.01.05 M3 Matxuqueig de runes amb màquina automotriu

Tractament de valorització mitjançant el matxuqueig de runes apilades a obra amb planta automotriu sobre ca-
denes, incloent transport de màquinària a obra, aportació de les runes a la trituradora, retirada del material gra-
nular fins nou acopi, classificació del material per granulometries i acopi a obra a l'espera de ser reciclat en sub-
bases de paviments. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 19,902,50

19,907,962,50
01.01.06 PA Neteja de brosses i pedres properes a la Penya

Partida alçada a justificar d'import màxim pels treballs necessaris per la neteja de tota la brossa i les pedres
existents a la zona del Falgar, properes a la penya i als camins interiors. Totalment acabat, segons criteris de la
direcció facultativa. Inclòs transport i cànon de residus.

PROJECTE 1.800,001,00

1.800,001.800,001,00

4.957,82Total 01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS......................

01.02 MOVIMENTS DE TERRES
01.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 5.277,20894,44

5.277,205,90894,44
01.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.
PROJECTE 3.512,515.758,22

3.512,510,615.758,22
01.02.03 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment,
transport a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps
que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

PROJECTE 1.255,5050,00

1.255,5025,1150,00
01.02.04 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)

Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  sobre camió.  Inclou l'arrenca-
da a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

PROJECTE 7.646,4910.195,32
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7.646,490,7510.195,32
01.02.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 10.981,503.542,42

10.981,503,103.542,42
01.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 3.542,423.542,42

3.542,421,003.542,42
01.02.07 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evitant l'aparició de vegetació en
talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.

PROJECTE 4.418,752.525,00

4.418,751,752.525,00
01.02.08 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per medi de camions inclòs, la descàrre-
ga. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

PROJECTE 14.020,866.740,80

14.020,862,086.740,80
01.02.09 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

PROJECTE 2.846,25379,50

2.846,257,50379,50
01.02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 6.484,021.529,25

6.484,024,241.529,25
01.02.11 M3 Rebliment màquina terra cel obert

Estesa i piconat de terres a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:
sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 9.023,676.138,55

9.023,671,476.138,55

69.009,17Total 01.02 MOVIMENTS DE TERRES..............................
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.03 XARXA DE DRENATGE
01.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 6.157,651.043,67

6.157,655,901.043,67
01.03.02 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 1.749,38412,59

1.749,384,24412,59
01.03.03 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

PROJECTE 11.815,48690,56

11.815,4817,11690,56
01.03.04 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:so-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 2.928,06690,58

2.928,064,24690,58
01.03.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 2.185,38704,96

2.185,383,10704,96
01.03.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 704,96704,96

704,961,00704,96
01.03.07 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre
perfil teóric sense esponjament.

PROJECTE 404,34412,59

404,340,98412,59
01.03.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior
amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

PROJECTE 9.948,34288,86

9.948,3434,44288,86
01.03.09 Ml Claveguera PE corrugat ø800mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø678 mm interior i ø800 mm exterior
amb la cara interior llisa,  tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials, ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

PROJECTE 4.289,1623,65

4.289,16181,3623,65
01.03.11 M2 Solera 10cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de 1,15x1,15 m.
PROJECTE 412,1314,30

412,1328,8214,30
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01.03.12 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]
Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb morter M 5.

PROJECTE 1.011,6517,60

1.011,6557,4817,60
01.03.13 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65
cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sa-
nejament. 

PROJECTE 379,282,00

379,28189,642,00
01.03.14 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

PROJECTE 5.545,7525,00

5.545,75221,8325,00
01.03.15 Ut Arqueta sif.registrable 75x75

Formació d'arqueta sifonica registrable de 75x75x75 (interior) amb maó gero de 29x14x10 cms. pres amb mor-
ter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Tapa
de formigó de 80x80 cms.

PROJECTE 990,044,00

990,04247,514,00
01.03.16 Ml Paret pou quadrat int. 100x100cm, peces pref.

Paret per a pou quadrat int.100x100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment
1:6. Inclès part proporcioanl peces especials i con de reducció.

PROJECTE 870,2010,00

870,2087,0210,00
01.03.17 Ut SiC Bastiment i reixa rectangular interceptora,

Bastiment i reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 800x800x50 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
col·locada sobre bastiment.

PROJECTE 1.316,705,00

1.316,70263,345,00
01.03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter
M 5.

PROJECTE 262,0824,00

262,0810,9224,00
01.03.20 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de sanejament existent, amb demolició de la paret de la canona-
da, la formació de l'entrega de la nova canonada, totalment acabat.

PROJECTE 1.116,006,00

1.116,00186,006,00
01.03.21 ml Tub drenant amb geotextil i grava

Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 metre de profunditat, transport
de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub drenant, i el re-
bliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i
el posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

PROJECTE 9.460,31327,80

9.460,3128,86327,80
01.03.22 ml Protecció Tub drenant existent amb geotextil i

Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 metre de profunditat, transport
de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub drenant, i el re-
bliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i
el posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

PROJECTE 1.577,60136,00

1.577,6011,60136,00
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01.03.23 ml Protecció Tub drenant amb grava existent amb
Partida per metre línial que inclou: excavació de rasa de 1 metre d'amplada i 1 metre de profunditat, transport
de les terres sobrants a l'abocador, i el pagament del cànon corresponent, la col·locació del tub drenant, i el re-
bliment de la rasa amb grava de 40 a 50mm. El cobriment de tota la superficie de grava amb geotextil filtrant, i
el posterior cubriment de tota la superfície amb terres procedents de l'excavació. 

PROJECTE 940,36546,72

940,361,72546,72
01.03.24 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del paviment acabat. Inclosos tots
els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb
formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

PROJECTE 4.646,4035,20

4.646,40132,0035,20

68.711,25Total 01.03 XARXA DE DRENATGE .................................

01.04 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS SORTIDA DESAIGÜE LLAC

01.04.01 FILTRE DE CAPTACIÓ D'AIGÜES COMUNITAT DE REGANTS
01.04.01.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 242,3741,08

242,375,9041,08
01.04.01.02 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 127,3541,08

127,353,1041,08
01.04.01.03 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 41,0841,08

41,081,0041,08
01.04.01.04 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I

Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte
sense mermes.

PROJECTE 100,6213,00

100,627,7413,00
01.04.01.05 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb

formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

PROJECTE 914,717,80

914,71117,277,80
01.04.01.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S

Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer B500S i limit elàstic 5100
Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

PROJECTE 1.785,001.500,00

1.785,001,191.500,00
01.04.01.07 M2 Encofrat metàl.lic a murs i sostres

Encofrat metàl.lic a murs i sostres per revestir i posterior desencofrat un cop fraguat i endurit. Mesura: Superfi-
cie teòrica encofrada.

PROJECTE 1.324,23109,26

1.324,2312,12109,26
01.04.01.08 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba

Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense
mermes.

PROJECTE 1.145,459,62

1.145,45119,079,62
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01.04.01.09 M3 Aportació de graves
Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions inclús,la descàrrega. Mesura: Per volum
teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als llocs neces-
saris.

PROJECTE 171,278,23

171,2720,818,23
01.04.01.10 PA Connexions de la captació d'aigua de la comunitat

Partida alçada d'import màxim per la realització de les connexions necessàries dissenyades en el plànol adjunt
al present projecte, per la captació d'aigua de la xarxa de reg de la comunitat de regants, de la resclosa de Can
Jubany. S'inclou tot el material i la ma d'obra necessària per la correcta execució de tota la connexió. No serà
motiu d'increment d'aquesta partida cap motiu per problemes d'accessibilitat, de material, de ma d'obra, de
temps, de seguretat o de control de qualitat. Es deixarà la construcció totalment acabada i en funcionament,
connectada a la comunitat de regants i al nou tub de PEØ400 que conduirà les aigües fins al llac del falgar.

PROJECTE 2.500,001,00

2.500,002.500,001,00
01.04.01.11 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac

Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control del by-pass entrada aigües llac per la
desviació a sortida llac. Inclou obertura de paret prefabricada, subministramenti col.locació de comporta mural
DN500 d'acer inoxidable accionable mecànicament segons plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equiva-
lent, totalment col.locada i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 incloent cargols i tornilleria
amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'emergència per control total de la comporta. Totalment
acabat i en funcionament segons criteris de la DF.

PROJECTE 1.800,001,00

1.800,001.800,001,00
01.04.01.12 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil
Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres,
col.locat amb morter M-80/B. Complint la normativa EN 124. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i
ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

PROJECTE 207,022,00

207,02103,512,00
01.04.01.13 Ut Bastiment i tapa de xapa reforçada doble de

Subministre i col·locació de bastiment i tapa xapa d'acer galvanitzat reforçada amb travessers d'acer de
1800x1500 mm, segons plànols de detalls, cargolat al marc, i el marc ancorat amb morter. Totalment acabada
amb pany i clau.

PROJECTE 1.655,571,00

1.655,571.655,571,00

12.014,67Total 01.04.01 FILTRE DE CAPTACIÓ D'AIGÜES ...........

01.04.02 OBRES COMPLEMENTÀRIES DERIVACIÓ AIGUA RIU
01.04.02.01 M3 Enderroc fonament de formigó armat

Enderroc de fonaments de formigó armat amb compressor i càrrega a màquina de runa sobre camió, perfil teò-
ric sense esponjament.

PROJECTE 2.155,6740,92

2.155,6752,6840,92
01.04.02.02 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 295,8540,92

295,857,2340,92
01.04.02.03 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 143,2240,92

143,223,5040,92
01.04.02.04 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 12.909,442.188,04

12.909,445,902.188,04
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01.04.02.05 M3 Transport terres a l'abocador
Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 372,00120,00

372,003,10120,00
01.04.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 120,00120,00

120,001,00120,00
01.04.02.07 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre
perfil teóric sense esponjament.

PROJECTE 1.286,561.312,82

1.286,560,981.312,82
01.04.02.08 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior
amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de
col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

PROJECTE 40.225,231.167,98

40.225,2334,441.167,98
01.04.02.11 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

PROJECTE 43.784,75630,45

43.784,7569,45630,45
01.04.02.12 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 4.035,89951,86

4.035,894,24951,86
01.04.02.13 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

PROJECTE 2.115,14123,62

2.115,1417,11123,62
01.04.02.14 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:so-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 524,15123,62

524,154,24123,62
01.04.02.15 M2 Solera 10cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i planta de 1,15x1,15 m.
PROJECTE 1.050,4936,45

1.050,4928,8236,45
01.04.02.16 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb morter M 5.

PROJECTE 2.136,5337,17

2.136,5357,4837,17
01.04.02.17 Ml Paret per a pou [ø150] [PPF]

Paret per a pou de ø 150 cm, de peces prefabricades de formigó, col.locades amb morter M 5, inclosa part pro-
porcional de conus de reducció 150/60.

PROJECTE 442,683,54

442,68125,053,54
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01.04.02.18 Ut Graó acer recobert polipropilè
Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø 12 mm, col.locat amb morter
M 5.

PROJECTE 546,0050,00

546,0010,9250,00
01.04.02.19 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65
cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sa-
nejament. 

PROJECTE 4.361,7223,00

4.361,72189,6423,00
01.04.02.20 Ut Comporta mural manual pou entrada by-pass llac

Subministrament i col.locació de tot l'aparellatge necessari pel control del by-pass entrada aigües llac per la
desviació a sortida llac. Inclou obertura de paret prefabricada, subministramenti col.locació de comporta mural
DN500 d'acer inoxidable accionable mecànicament segons plànols de detall tipus Cleanwater-UFT o equiva-
lent, totalment col.locada i en funcionament, tota amb materials en acer inox 316 incloent cargols i tornilleria
amb estanqueïtat total. També inclou volant manual d'emergència per control total de la comporta. Totalment
acabat i en funcionament segons criteris de la DF.

PROJECTE 3.600,002,00

3.600,001.800,002,00
01.04.02.22 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb

formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

PROJECTE 9.597,3881,84

9.597,38117,2781,84
01.04.02.23 Ut Connexió amb xarxa existent de comunicat de

Connexió de la canonada amb la xarxa existent de la comunitat de regants. S'inclouen totes les peces i les pro-
ves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

PROJECTE 261,231,00

261,23261,231,00
01.04.02.24 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200

Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica en fonaments. Mesura: volum teòric de
projecte sense mermes.

PROJECTE 813,9612,00

813,9667,8312,00
01.04.02.25 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada

Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pedres entre 1500 i 2500 kg
col.locades a màquina en fonament per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

PROJECTE 1.210,5025,00

1.210,5048,4225,00

131.988,39Total 01.04.02 OBRES COMPLEMENTÀRIES..................

144.003,06Total 01.04 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS ..............
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01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE I CONTRAINCENDIS EL FALGAR
01.05.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, inclosa la preparació de la solera, base i recobriment de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el pe-
rímetre, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de senyalització, el
transport i cànon d'abocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i senyalització de la rasa.També
inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

PROJECTE 22.915,072.598,08

22.915,078,822.598,08
01.05.03 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàmetre 160 mm de 10 atm, soldat
amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de peces especials i accessoris, brides autoblocants amb junta
STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves
d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i
normativa vigent.

PROJECTE 47.260,001.965,89

47.260,0024,041.965,89
01.05.04 Ml Tub PE alta densitat ø 110 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat, de diàmetre 110 mm de 10 atm, soldat
amb soldadura mirall, adhúc la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueï-
tat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

PROJECTE 8.079,49636,18

8.079,4912,70636,18
01.05.05 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

PROJECTE 138,902,00

138,9069,452,00
01.05.06 Ut Arqueta registrable  45x45x45

Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas de
vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

PROJECTE 2.228,0025,00

2.228,0089,1225,00
01.05.07 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 45x45x3,5 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 3,5cm, encofrat-desemcofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

PROJECTE 1.136,2525,00

1.136,2545,4525,00
01.05.08 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil
Benito o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en vore-
res, col.locat amb morter mixt 1:10.5:4.

PROJECTE 48,201,00

48,2048,201,00
01.05.09 Ut Te fundició dúctil DN150mm

Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica DN-150 amb tres brides auto-
blocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil DN-150 i tub de polietilè de DN-160, totalment instal.lat, inclo-
ent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

PROJECTE 5.690,7927,00

5.690,79210,7727,00
01.05.10 Ut Te fundició dúctil DN100mm

Subministrament i col.locació de Te embridada de fosa dúctil amb junta elàstica DN-100 amb tres brides auto-
blocants amb junta STOP per a tub de fosa dúctil DN-100 i tub de polietilè de DN-110, totalment instal.lat, inclo-
ent accessoris i cargols per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de pro-
ves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

PROJECTE 150,081,00

150,08150,081,00
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01.05.11 Ut Colze doble brida 90° o 45° Ø150mm
Subministrament i col·locació de colze amb doble brida orientable a 90° o 45° autoblocant de fosa dúctil de
DN150 amb juntes STOP per a tub de polietilè de DN-180/160, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols
per a collar les brides, dau de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pres-
sió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

PROJECTE 4.669,2030,00

4.669,20155,6430,00
01.05.13 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm

SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent 2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 re-
duccions de 1 1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, totalment instal.lat i en funcionament. Inclou arqueta
prefabricada amb tapa.

PROJECTE 5.772,0012,00

5.772,00481,0012,00
01.05.14 Ut Boca de reg ø 45 mm

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro amb recobriment de pintura de pols epo-
xi, tipus IRVA o equivalent, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fu-
gues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent connexió i materials a tub de la
xarxa mitjançant collarí d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, segons detalls de projecte,
incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de color verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces
auxiliars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

PROJECTE 2.316,3010,00

2.316,30231,6310,00
01.05.15 Ut SiC vàlv.comporta DN150mm(160)

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàsti-
ca i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-150mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 160 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

PROJECTE 10.961,2822,00

10.961,28498,2422,00
01.05.16 Ut SiC vàlv.comporta DN100mm(110)

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàsti-
ca i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-100mm, amb dues brides autoblocants amb junta STOP per a
tub de PE de 110 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicast, AVK o equivalent, incloent els accessoris i cargols
normalitzats per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de subjecció i part proporcio-
nal de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia.

PROJECTE 320,411,00

320,41320,411,00
01.05.17 Ut Reducció brida-brida DN150/100mm

Subministrament i col·locació de reducció brida-brida orientable de DN150/100mm. PN16, instal·lada a fons de
rasa amb brides amb junta STOP, totalment instal.lat, incloent accessoris i cargols per a collar les brides, dau
de formigó, elements de subjecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada
un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

PROJECTE 1.327,5015,00

1.327,5088,5015,00
01.05.19 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100

Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro amb recobriment de pintura de pols epo-
xi, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic en cas de fugues, amb una sortida de
100 mm (tipus UNE 23400) amb connexió DN100, incloent dues brides major amb junta STOP per a la conne-
xió de tubs de PE, "T" de derivació de la canonada de fosa dúctil, "S" de fosa dúctil per a connectar la canona-
da DN100 i un colze de 90º amb sabata també de fosa dúctil totalment instal.lat, segons detalls de projecte, in-
cloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de color vermell amb inscripció de BOMBERS, peces auxi-
liars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja segons les direc-
trius de la companyia. També inclou el el subministre i col·locació del cartell indicatiu de situació de l'hidrant
amb peu metàl.lic segons les directrius de la companyia.

PROJECTE 6.705,729,00

6.705,72745,089,00
01.05.20 Ut SiC vàlvula ventosa trifuncional DN50mm

Subministrament i col·locació de vàlvula de ventosa trifuncional de DN 50mm. amb connexió per a brida de DN
65mm, inclosa vàlvula de comporta de DN 50mm. i cargols i junta per a una brida, totalment instal·lada i part
proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la norma-
tiva de la companyia.

PROJECTE 504,322,00

504,32252,162,00
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01.05.21 Ut Connexió amb xarxa existent
Connexió de la canonada amb la xarxa existent. S'inclouen totes les peces i les proves necessàries anteriors a
la posada en funcionament.

PROJECTE 435,381,00

435,38435,381,00

120.658,89Total 01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE I ........................

01.06 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ
01.06.01 PA Gestions a efectuar per la legalització dels pous

Partida alçada a justificar d'import màxim, per la gestió amb els organismes pertinents, per part de l'empresa
constructora, per l'obtenció de la legalització dels dos pous existents al falgar. L'obtenció d'aquestes dues llicèn-
cies, i la justificació per part de l'empresa de gestions realitzades, comportarà el pagament d'aquesta partida.

PROJECTE 1.984,001,00

1.984,001.984,001,00
01.06.02 PA Pagament per l'obtenció de la legalització dels

Partida alçada a justificar d'import màxim pels pagamanets diversos que s'hagin de realitzar per tal d'aconse-
guir les llicències necessàries per legalitzar els dos pous del parc del falgar. Qualsevol pagament ha realitzar fa-
rà necessàri que se'n presenti còpia de la factura a la DO, i el corresponent descompte de la present partida,
fins, donat el cas, esgotar tot l'import.

PROJECTE 12.600,001,00

12.600,0012.600,001,00
01.06.03 Ut Bombament pou 1

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grundfos inox SP 17-20, 11KW per
un cabal de 14m²/h i profunditat pou de 130m, incloent instal.lació a fons de pou, 150m canonada d'acer galva-
nitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de nivell,
cargoleria i juntes, 150m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia de 2"1/2 compost per
enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de compor-
ta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada de
PEØ110 i petit material. 160m de cable submergible 3x16mm2, empalmes i joc de sondes, 320m de cable espe-
cial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus Wolt-
man DN50 amb emissor de pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, treballs
de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.lada i
en funcionament.

PROJECTE 18.758,001,00

18.758,0018.758,001,00
01.06.04 Ut Bombament pou 2

Subministrament i intal.lació d'electrobomba multicel.lular submergible tipus Grundfos inox SP 17-15, 9.2KW
per un cabal de 14m3/h i profunditat pou de 153m, incloent instal.lació a fons de pou, 160m canonada d'acer
galvanitzat D.75 2"1/2 amb platines soldades i tornejades amb encaixos de protecció de cables i per tub de ni-
vell, cargoleria i juntes, 130m de tub de PVC32mm per control de nivell, accessoris de griferia de 2"1/2 compost
per enllaç bomba-canonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de com-
porta ,vàlvula de retenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada
de PEØ110 i petit material. 130m de cable submergible 3x10mm2, empalmes i joc de sondes, 260m de cable
especial submergible de sondes amb caixa de connexions a la sortida amb bornes, comptador d'aigua tipus
Woltman DN50 amb emissor de pulsos, cons reductors estabilitzadors DN65/50 i accessoris de connexió, tre-
balls de muntatge de tot l'equip, quadre elèctrc i posta en marxa amb proves i legalitzacions. Totalment instal.la-
da i en funcionament.

PROJECTE 15.895,001,00

15.895,0015.895,001,00
01.06.05 Ut Bombament buidat llac

Subministrament i intal.lació de bomba tipus Grundfos inox SP 17-2, 1.45KW per un cabal de 21.2m3/h i alçada
d'aigua de 10m, incloent instal.lació a fons del llac i canonada de desguàs, cablejat, aparellatge, posta en fun-
cionament, connexion elèctriques a quadre de control, legalització i proves. Totalment instal.lada i en funciona-
ment.

PROJECTE 7.854,001,00

7.854,007.854,001,00
01.06.06 Ut Pou sorrer i desbast recepció aigües pous

Construcció de pou per recepció d'aigües dels pous d'aigües subterrànies mitjançant peces prefabricades de
formigó amb anells de 2m de diàmetre i 3m d'alçada. Inclou connexions amb tubs d'entrada provinents dels dos
pous, tapa i marc registrable, fons de formigó a mode de sorrer i sortida amb canalització fins dipòsit de 40m de
diàmetre 400mm amb reixa de desbast de 5mm de pas.

PROJECTE 1.284,001,00

1.284,001.284,001,00
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01.06.07 Ut Dipòsit d'aigües dels pous de 40m³
Partida d'alçada a justificar d'import màxim per la construcció d'un dipòsit d'aigües de pous de 40m³, prefabricat de formigó
de 4,9x2.45x4.12m, amb coberta dimensionada per 200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntatge i segellat interior i exterior,
la instal.lació de sondes de nivell, sobreeixidor d'emergència fins al tub de drenatge, i desguàs de buidat inferior amb canona-
da fins a pou de bombament, col·locació de 20cm de grava, làmina impermeabilitzant i 10cm de formigó de neteja a la solera
de l'excavació,  i formació de solera armada amb subministrament i col·locació d'armadures a base de malla electrosoldada
Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i escala d'accés. Totalment acabat i en funcionament
incloent proves d'estanqueïtat.

PROJECTE 13.450,001,00

13.450,0013.450,001,00
01.06.08 Ut Quadre elèctric control bombes i cablejat

Subministrament i instal.lació dins de caseta de bombes de quadre elèctric per comandament i protecció de
bomba de 1.1kw amb arranc directe amb contactor, guardamotor i magnetotèrmic de protecció de maniobra,
control de nivell, comptahores, selector M-0-A, pilots de senyalització, bornes de connexió de senyalització, ca-
blejat i petit material. Tot instal.lat fins caixa aïllant de poliéster. Inclou 360m de cable RVk 0.6/1KV de
4x35mm2, inclòs tub protector D110 per subministrament de corrent des de quadre elèctric fins brocal de pous,
50m de cable RVk 0.6/1kv de 4x16mm2, inclòs tub protector D90 per subministrament de corrent des de qua-
dre elèctric fins brocal de pou, 410m de cable de senyal de 3x1.5 i 2x1.5 apantallat des de quadre elèctric fins
brocal de pou per connexió de sondes i capçal de comptador, treballs d'instal.lació quadre elèctric, cables, con-
nexions i posta en funcionament.

PROJECTE 18.845,151,00

18.845,1518.845,151,00
01.06.09 Ut Depuradora aigües dels pous

Subministrament i instal.lació de depuradora compacta pel tractament de les aigües dels pous 1 i 2 mitjançant
cloració i filtrat. Inclou analitzador/controlador Clormet per mesurar clor lliure mitjançant sonda proveïda de sen-
sor autonetejable, filtre d'impureses i sensor de falta de fluxe d'aigua, bomba dosificadora Prop 2 40 amb dipò-
sit de polpropilè de 120l per solució d'hipoclorit sòdic, motobomba de recirculació PT150T 1.1kw, amb prefiltre,
quadre elèctric fins 3kw per protecció de motobomba, progrmador setmanal, equip de filtració multicapa pool fil-
ter M800 amb mineral 2007. Inclou tota l'obra civil i instal.lacions per deixar-la completament instal.lada, connec-
tada a l'entrada dels pous i a la sortida cap el dipòsit, instal.lació hidràuclica i elèctrica així com projectes i lega-
litzacions de les instal.lacions. Totalment instal.lat a l'interior de la caseta de bombes i en funcionament.

PROJECTE 7.385,001,00

7.385,007.385,001,00
01.06.10 Ut Quadre elèctric control bombes

Subministrament i instal.lació de quadre de control de les bombes dels pous, incloent connexions, aparellatge,
instal.lació, automatització de maniobra sincronitzant engegada de bombes de pous o llac per omplir el dipòsit,
proteccions elèctriques, legalització i proves. Totalment instal.lat i en funcionament.

PROJECTE 15.810,201,00

15.810,2015.810,201,00
01.06.11 Ut Dipòsit d'aigües pluvials de 220m³

Construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 220m³, prefabricat de formigó de 10m de diàmetre i 3m d'alçada, amb coberta di-
mensionada per 200Kg/cm2.Inclou subministrament, muntatge i segellat interior i exterior, la instal.lació de sondes de nivell
que accionin automàticament les bombes dels pous o del llac per omplir el dipòsit, sobreeixidor d'emergència fins al tub de
drenatge, i desguàs de buidat inferior amb canonada fins a pou de bombament, col·locació de 20cm de grava, làmina imper-
meabilitzant i 10cm de formigó de neteja a la solera de l'excavació,  i formació de solera armada amb subminsitrament i col·lo-
cació d'armadures a base de malla electrosoldada Ø6/15 i 20 cm de formigó H-25, incloent boca d'home per manteniment i
escala d'accés. Totalment acabat i en funcionament incloent proves d'estanqueïtat.

PROJECTE 34.417,071,00

34.417,0734.417,071,00
01.06.12 Ut Escomesa i drets de companyia

Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

PROJECTE 1.845,001,00

1.845,001.845,001,00
01.06.13 Ut Projecte Departament Indústria

Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament de línies de subministrament
elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

PROJECTE 895,001,00

895,00895,001,00
01.06.14 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica

Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultativa.
PROJECTE 2.356,001,00

2.356,002.356,001,00
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153.378,42Total 01.06 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ..............

01.07 CASETA DE CONTROL, DEPURACIÓ I BOMBAMENT
01.07.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 45,557,72

45,555,907,72
01.07.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.
PROJECTE 25,1241,18

25,120,6141,18
01.07.03 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 23,937,72

23,933,107,72
01.07.04 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 7,727,72

7,721,007,72
01.07.05 M2 M2 Formigó de neteja 10cm, tipus HM-20-P-25/I

Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix amb formigó HM-20-P-25/I. Mesura: superficie teòrica projecte
sense mermes.

PROJECTE 119,5115,44

119,517,7415,44
01.07.06 Kg Coloc.acer corrugat B500S

Col.locació armadura a mur de contenció i fonaments amb barra corrugada d'acer B500S i limit elàstic 5100
Kg/cm2.Mesura: Kg. teòric de catàleg sense mermes.

PROJECTE 1.200,131.008,51

1.200,131,191.008,51
01.07.07 M3 Formigó fonaments o llosa HA-25/B/20/IIb, amb

formigonat de fonaments o llosa per armar, amb formigó HA-25/B/20/IIb, formigonat amb bomba. Mesura: Vo-
lum teòric projecte sense mermes.

PROJECTE 657,885,61

657,88117,275,61
01.07.08 M3 Aportació de graves

Aportació de graves per reomplerts i compactats,per medi de camions inclús,la descàrrega. Mesura: Per volum
teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als llocs neces-
saris.

PROJECTE 88,234,24

88,2320,814,24
01.07.09 M3 Rebliment màquina grava cel obert

Estesa i piconat de graves a cel obert, a màquina i per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat . Mesura:
sobre perfil teòric sense esponjament. Inclòs tots els treballs i materials necessaris, com encofrats laterals als
llocs necessaris.

PROJECTE 34,474,24

34,478,134,24
01.07.10 m2 Làmina separad.polietilè

Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida
PROJECTE 37,6332,16

37,631,1732,16
01.07.11 M2 Malla d'acer per armar 15x15cm, Ø8, B500S

Subministrament i col.locació de malla electrosoldada corrugada d'acer B500S i limit elàstic 5100 Kg/cm2,
15x15 Ø6, totalment col·locada i lligada. Inclosos material complementari i mitjans auxiliars necessaris.Mesura:
M2. teòric de catàleg sense mermes. (El preu ja té en compte els Kg/m2)

PROJECTE 203,9821,16

203,989,6421,16
01.07.12 M2 Solera de formigó 20 cms, formigó HA-25/B/20/IIa

Paviment de 20 cms. amb formigó de HM-20. Mesura: Superficie teorica projecte. Inclòs tots els treballs i mate-
rials necessaris, com encofrats laterals als llocs necessaris.

PROJECTE 468,9121,16
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468,9122,1621,16
01.07.13 M2 Bloc foradat gris 20x20x40 2C

Paret de bloc foradat de 20x20x40 cms. de dues cares vistes de color gris pres amb morter M-40/A. Inclòs part
proporcional de remats de parets, dintells, ampits, i la resta de peces especials. Mesura: Per superficie teòrica
projecte deduint forats > 2 M2.

PROJECTE 4.780,3275,83

4.780,3263,0475,83
01.07.14 M3 Formigó en mur HA-25/B/20/IIa amb bomba

Mur de formigó per armar tipus HA-25/B/20/IIa, formigonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense
mermes.

PROJECTE 390,553,28

390,55119,073,28
01.07.15 kg Acer

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'o-
bra amb soldadura

PROJECTE 228,07122,62

228,071,86122,62
01.07.16 kg Acer S275JR,p/biga peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'o-
bra amb soldadura

PROJECTE 328,36193,15

328,361,70193,15
01.07.17 m2 Coberta panell sandwich PC-1000, xapes galv.

Subministrament i col.locació de panell sandwich de coberta, tipus PC-1000 de "Montajes Besos S.A. o equiva-
lent, format per dues xapes d'acer galvanitzat i prelacat color "teula" estnadard, calitat 25", amb nucli aïllat d'es-
puma rígida de poliuretà de 35 Kg/m³ de densitat mitja i 40mm de gruix, inclòs part proporcional de mermes, de
fixacions ocultes, grapes, tapetes, transports i neteja, coberta terminada i estanca.

PROJECTE 788,6932,35

788,6924,3832,35
01.07.18 m Remat  perimetral panell sandwich, xapa acer

Subministrament i col.locació remat coronació perimetral de placa sandwich de coberta, model "Montajes Be-
sos, S.A. o equivalent, a base d'una xapa plegada d'acer galvanitzat i prelacat, color "teula" estandard, calitat
poliéster - silicona de 25" de 0.6mm de gruix, i des. máx. 625mm, amb juntes solapades, sellejades i rematxa-
des, inclòs part proporcional de mermes, solapes, fijacions, transports i neteja, remats totalment terminats i  es-
tancs.

PROJECTE 376,9926,18

376,9914,4026,18
01.07.19 Ml Canal desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb

Subministrament i col·locació de canal de desguàs per a coberta contínua de planxa d'alumini de 0,6mm de
gruix, preformada, color sorrenc o similar, acabat, amb, carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els perfils i
elements de fixació, peces especials, etc., col·locat.

PROJECTE 345,399,24

345,3937,389,24
01.07.20 Ml Baixant desguàs ràfec coberta alumini 0,6mm, amb

Subministrament i col·locació de baixant de desguàs per a coberta contínua de planxa d'alumini de 0,6mm de
gruix, preformada, color sorrenc o similar, acabat, carril d'alumini, clips de subjecció, inclosos els perfils i ele-
ments de fixació i peces especials, colzes, etc., col·locat.

PROJECTE 102,563,30

102,5631,083,30
01.07.21 m2 Porta entrada peatonal d'acer galvanitzat batent

Subministrament i col.locació de porta peatonal d'accés d'acer pintat antiòxid i acabat, color sorrenc. Inclòs tots
els mecanismes, ventilacions, pany i clau, complements, elements de subjecció a suport, treballs de pintat, total-
ment acabada i col.locada i en correcte funcionament. Incloent part proporcional de mermes, tots els treballs i
materials necessaris.

PROJECTE 584,434,84

584,43120,754,84
01.07.22 M2 SiC enmotll.Primalit 20x20x8

Subministre i col.locació de peçes de vidre enmotllat prensat de 20x20x8 cm. col.locat amb morter M-40/B, ar-
mat amb acer corrugat FyK 5100 Kg/cm2.

PROJECTE 260,651,58

260,65164,971,58

22 abril 2014 Pàgina 14



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.07.23 M2 Paviment gres col.suau  20x30 antilliscant
Subministre i col.locació paviment amb gres de color suau de 20x30 cms antilliscant, model i color a escollir pel
promotor. col.locat amb morter M-40/A. Inclos en el preu part proporcional de racons, arestes, cantonades i en-
tregues.

PROJECTE 989,0221,16

989,0246,7421,16
01.07.24 Ml SiC sócol gres color  7cm

Subministre i col.locació de sócol de gres de color de 7 cms, del mateix tipus que el paviment, amb cantell arro-
donit, inclou la formació d'arestes.

PROJECTE 108,5425,30

108,544,2925,30
01.07.25 PAJSiC instal·lació elèctrica, enllumenat emergència,

Partida alçada a justificar. Subministre i execució de la totalitat del conjunt de la instal·lació d'electricitat de la ca-
seta de bombes, enllumenat i sortida d'emergència i protecció contra incendis, totalment acabada, cablejat amb
corregut de protecció, quadre de proteció i control amb armari i clau de tancament, punts de llum normals (2
fluorescents estancs 2X58W) i d'emergència, endolls, interruptors. Conjunt de materials i treballs varis per les
connexions a xarxa de subministrament i escomesa, i comprovacions de la instal.lació elèctrica, nova instal·la-
ció de l'enllumenat d'emergència amb el seu cablejat i connexions, protecció contra incendis amb un extintor de
pols sec polivalent 21A-113B, un de CO2 89B, i cartells de senyalització i de sortides d'evacuació. Inclós tots
els materials i treballs, proves, etc. per deixar-ho totalment acabat i en correcte funcionament, d'acord amb els
plànols d'instal·lacions i la reglamentació vigent.

PROJECTE 1.140,001,00

1.140,001.140,001,00
01.07.26 PA Sistema de Bombament dipòsit de retenció

Subministrament i instal·lació de sistema de bombament de les aigües de reg emmagatzemades al dipòsit d'aigües pluvials,
format per 2 bombes de 20 m³/h cada una i 4'7kW de potència unitària, com a grup de pressió de reg, sondes de nivell, reixa
de desbast mòbil, vàlvules antiretorn i de tancament, cadenes d'elevació de les bombes, tapes registrables, segell oleohidràu-
lic per evitar males olors, i quadre elèctric preparat pel funcionament alternatiu de les bombes, instal.lació i connexió elèctrica
complerta, senyal lluminosa de funcionament i parada, senyal acústica i visual d'avaria, senyals de sortida i entrada per con-
trol a distància de les bombes, nivells i alarmes. Tot inclòs, tota la valvuleria i caldereria necessària per a totes les maniobres
entre pous, dipòsits, llac, depuradora i xarxes de reg i de desguàs tant pluvials com residuals.

PROJECTE 19.497,801,00

19.497,8019.497,801,00
01.07.27 Ut Projecte i legalitzacio instal.lacions caseta bombes

Projecte i legalització, de la totalitat de les instal·lacions de bombament i els seus complements.
PROJECTE 1.156,001,00

1.156,001.156,001,00

33.990,43Total 01.07 CASETA DE CONTROL, DEPURACIÓ I........

01.08 PASSOS DE SERVEIS
01.08.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 4.564,24773,60

4.564,245,90773,60
01.08.02 Ml Canalització serveis 6ø200 PE

Formació de pas de serveis amb sis conductes de PE de 200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, in-
clòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

PROJECTE 1.556,3656,39

1.556,3627,6056,39
01.08.03 Ml Canalització serveis 4ø200 PE

Formació de pas de serveis amb quatre conductes de PE de 200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior
llis, inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè se-
paradora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies
de serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

PROJECTE 920,0745,19

920,0720,3645,19
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01.08.04 Ml Canalització serveis 2ø200 PE
Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de 200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis,
incluit el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

PROJECTE 9.663,58685,36

9.663,5814,10685,36
01.08.05 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

PROJECTE 21.214,89305,47

21.214,8969,45305,47
01.08.06 Ut Pericó per serveis 60x60x100

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix sobre llit de sorra i parets de
maó gero, arrebossada i lliscada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

PROJECTE 2.832,3717,00

2.832,37166,6117,00
01.08.08 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 1.668,36393,48

1.668,364,24393,48
01.08.09 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

PROJECTE 12.644,3157,00

12.644,31221,8357,00
01.08.10 Ut Reforç de tapa de pas de serveis existent

PROJECTE 1.171,2016,00

1.171,2073,2016,00
01.08.11 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 1.178,37380,12

1.178,373,10380,12
01.08.12 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 380,12380,12

380,121,00380,12

57.793,87Total 01.08 PASSOS DE SERVEIS....................................
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01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
01.09.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecà-
nics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en
un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes
de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

PROJECTE 423,00150,00

423,002,82150,00
01.09.02 Ml Tub corrugat PEØ110 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 95mm interior i 110mm exterior, amb paret interior llisa autoportant
per allotjar els conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb
sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

PROJECTE 33,0010,00

33,003,3010,00
01.09.03 Ut Pericó de registre d'enllumenat incloent marc i tapa

Formació de pericó de registre segons detall dels plànols per enllumenat públic de 45x45x90 de fábrica de
maó, esquerdeixat i lliscat interior, amb solera de 15 cmts. de formigó i forat inferior, marc i tapa de fosa de
40x40 (Enllumenat públic), totalment acabada.

PROJECTE 385,833,00

385,83128,613,00
01.09.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 352,50150,00

352,502,35150,00
01.09.05 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 3.777,101.079,17

3.777,103,501.079,17
01.09.07 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000
V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 132,72104,50

132,721,27104,50
01.09.08 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional de connexió punts de llum, fa-
melles i arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de cou-
re rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació transformadora sigui in-
ferior a 30 metres.

PROJECTE 1.590,701.187,09

1.590,701,341.187,09
01.09.09 Ml Cable de coure nu de 35 posta a terra de columnes

Subministre i col.locació de cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a posta de terra de cada punt de llum,
connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, famelles i aran-
deles glober.

PROJECTE 133,8638,80

133,863,4538,80
01.09.10 Ut Piques d'acer courejat 2mx16

Subministrament i col.locació de piques d'acer courejat de 2 metres i 16 mm2 de secció degudament clavades
a la terra, en el fons del dau i unides a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 tam-
bé subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

PROJECTE 368,2818,00

368,2820,4618,00
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01.09.11 Ut Columna Donalson 4 m
Subministrament i col.locació de columna de fosa model Donalson o similar de 4 m. d'altura amb base de fundi-
ció i fuste d'acer galvanitzat acabat pintat al forn color oxirón negre, porta de registre conforme a la normativa
d'aplicació, tancament mitjançant clau triangular, fixació mitjançant 4 perns d'ancoratge M18x500mm. i plantilla
de 220x220mm., totalment col·locada. Ha de complir la normativa vigent i cal presentar la certificació de la resis-
tència mecànica de la columna.

PROJECTE 6.588,8219,00

6.588,82346,7819,00
01.09.12 Ut Lluminària Decorativa Kio Led 19W

Instal.lació de lluminària decorativa Kio Led de 19W, amb equip electrònic regulable per reducció de flux, protec-
tor de sobretensions i sistema òptic IP-66. Totalment instal·lada

PROJECTE 7.577,9619,00

7.577,96398,8419,00
01.09.13 Ut Quadres CLAVED

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la co-
lumna.

PROJECTE 164,1619,00

164,168,6419,00
01.09.14 Ut Quadre de comandament

Quadre de maniobres complert format per armari de la casa ARELSA o similar, metàl·lic d'acer inoxidable pintat
de color crema, model ARI20 o similar de doble porta, amb mòduls de doble aïllament, fusibles escomesa com-
panyia, comptador multifunció (electrònic), ICP, rellotge de doble tarifa astronòmic, programador segons criteris
municipals, proteccions de la maniobra, contactors de l'encesa, per encesa total i de mitja instal.lació, reducció
de fluxe i proteccions diferencials rearmables automàtics per cadascuna de les línies de sortida, protector per
sobretensions i magnetotèrmics , bombeta interior i endoll.  Inclou pedestal d'acer inoxidable i espai lliure per
ampliació del quadre per quatre línies de sortida.

PROJECTE 8.560,001,00

8.560,008.560,001,00
01.09.15 Ut Escomesa i drets de companyia

Escomesa i Drets de contractació d'escomesa companyia elèctrica corresponent, amb cable d'escomesa de
3x25+1x16mm². Totalment instal·lat.

PROJECTE 1.845,001,00

1.845,001.845,001,00
01.09.16 Ut Projecte Departament Indústria

Redacció i tramitació de projecte elèctric per tècnic competent de condicionament de línies de subministrament
elèctric al quadre de comandament per a ser enviat i aprovat pel Departament d'Indústria.

PROJECTE 895,001,00

895,00895,001,00
01.09.17 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica

Projecte, legalització, i direcció d'obra, seguint les indicacions de la direcció facultativa.
PROJECTE 2.356,001,00

2.356,002.356,001,00

35.183,93Total 01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.................
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01.10 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
01.10.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 4.023,80682,00

4.023,805,90682,00
01.10.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.
PROJECTE 1.248,062.046,00

1.248,060,612.046,00
01.10.03 Ml Canalització serveis 4ø160 PE formigonats

Formació de canalització de serveis amb quatre conductes de PE de 160mm de diàmetre corrugat autoportant
amb Ø140 interior llis, degudament blindats de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm,
inclòs el pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separa-
dora de tubs corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de
serveis i el subministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la compa-
nyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

PROJECTE 29.871,42664,40

29.871,4244,96664,40
01.10.04 Ml Canalització serveis 2ø160 PE formigonats

Formació de canalització de serveis amb dos conductes de PE de 160mm corrugat autoportant amb Ø140 inte-
rior llis, degudament blindats de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluit el pas
d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides per les companyies de serveis i el sub-
ministrament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la companyia segons
les seves directrius. Mesura : sobre el metre lineal teòric.

PROJECTE 564,2617,60

564,2632,0617,60
01.10.05 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres o tot-ú en rases, a màquina per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesu-
ra: sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 821,58193,77

821,584,24193,77
01.10.06 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 1.513,51488,23

1.513,513,10488,23
01.10.07 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 488,23488,23

488,231,00488,23
01.10.08 Ut Arqueta 1.0x0.6x1.0 pas cables

Subministrament i col.locació a rasa d'arqueta de formigó prefabricat de 100x60x100cm per al pas del cablejat
elèctric, sense tapa segons normes de la companyia, incloent fonamentació, excavació, transport a abocador,
refinat de la solera, col.locació i rebliment compactat dels laterals, i un cop acabada l'estesa dels cables l'aporta-
ció i rebliment de l'arqueta amb sorra, totalment instal.lada.

PROJECTE 1.180,0010,00

1.180,00118,0010,00
01.10.09 Ml Protecció canalització amb plàstic rígid

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid segons models homologats per la companyia
elèctrica col.locats a l'interior de la rasa.

PROJECTE 1.329,90682,00

1.329,901,95682,00
01.10.11 Ml Línia 0,6/1 KV 1 circ. PRC 4x1x240

Subministrament de línia IV de 1 circuit amb cable d'aïllament PRC i coberta de PVC per a 0,6/1 kV, de
4x240mm² Al. Inclou la seva estesa sota tub segons normativa de companyia i la part proporcional d'entronca-
ments, terminals, connexions, i la realització de proves d'aïllament amb el seu certificat corresponent.

PROJECTE 9.875,00500,00

9.875,0019,75500,00
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01.10.12 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 3.141,951.337,00

3.141,952,351.337,00
01.10.13 Ml Conductor RV-K 1000 de 1x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 1x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 1.377,111.337,00

1.377,111,031.337,00
01.10.14 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x35 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x35 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 8.017,92768,00

8.017,9210,44768,00
01.10.15 Ml Cable de coure  1x35 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure 1x35 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, ins-
tal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV.

PROJECTE 3.594,24768,00

3.594,244,68768,00
01.10.16 Ml Conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 3x2,5  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000
V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 88,9070,00

88,901,2770,00
01.10.17 Ut Caixa distribució (DSP)

Subministrament d'armari de distribució per a entrada-doble sortida i derivació a clients, de CAHORS tipus
555014 o equivalent segons indicacions de la companyia. Inclou muntatge encastat en paret o en nínxol.

PROJECTE 414,522,00

414,52207,262,00
01.10.18 Ut Pagament conveni, projecte i direcció obra Baixa

Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import líquid a abonar a la companyia elèctrica sub-
ministradora per tal de signar el conveni de col·laboració amb l'ajuntament o propietat, i per la realització i direc-
ció del projecte elèctric intern de la companyia.

PROJECTE 2.502,901,00

2.502,902.502,901,00
01.10.19 PA Demolició ET existent entrada Falgar

Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de demolició de la ET existent a l'entrada
principal al parc del Falgar, inclòs transport i cànon d'abocador.

PROJECTE 850,001,00

850,00850,001,00
01.10.20 PA Reparació ET proper al llac del Falgar.

Partida alçada a justificar d'import màxim, pel conjunt dels treballs de reparació de la ET existent propera al llac
del Falgar, consistents en la reposició de tots les fusteries metàl·liques (ferratges), tant portes com finestres, i
neteja general. Totalment acabat, inclòs treballs, materials, equips auxiliars i assessorament i permissos.

PROJECTE 5.000,001,00

5.000,005.000,001,00
01.10.21 PA Permisos oficials i legalitzacions Baixa Tensió

Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament dels permisos oficials i legalització de les xarxes de bai-
xa tensió.

PROJECTE 5.986,241,00

5.986,245.986,241,00
01.10.22 PA Obra civil Estabanell

Partida alçada a justificar per l'execució de l'obra civil projectada de Alta, Mitja o Baixa Tensió segons assesso-
rament realitzat a la companyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques for-
mades per apertura de rases, cates per localització de serveis, apertura de rases amb excavació a mà en ter-
res, tapat i compactat amb canvi de terres en rases, registres i arquetes amb segellat tubs incloent la formació
d'arqueta cega sobre tubulars,  registres i arquetes amb segellat incloent obrir i tapar arqueta cega existent sen-
se reposició, protecció cable 3 circuits amb llit de sorra + placa + cinta, incloent tots els treballs, materials i mit-
jans auxiliars per realitza totalment la partida.

PROJECTE 3.510,041,00

3.510,043.510,041,00
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01.10.23 PA Conjunt instal·lació Estació Transformadora,
Partida alçada a justificar per la instal·lació d'una nova Estació Transformadora segons assessorament realitzat
a la companyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques formades per un
edifici prefabricat per ET amb excavació i instal·lació de superficie per 1 transformador, xarxa de terres per un
transformador amb 8 piquetes, xarxa de terres per estació transformadora amb una piqueta adicional, instal·la-
ció de cel·les MT compacte 3L+P de cel·les SF6 Ormazabal amb terminals, instal·lació ET superficial trafo 20
KV amb ponts MT i fussibles de 250 KVA oli, instal·lació i aportació de cables BT ponts transformador per trafos
de 160-250 KVA 400 V (4 M de 3x(1x240), aportació i instal·lació d'armaris i interruptors BT en ET amb armari
CBTO UNESA de 5 sortides 400A, posada a terra del neutre en ET a 15m del ET amb una piqueta, muntatge
dels complements de la ET elements de senyalització, col·locació núm. de placa ET i placa perill exterior, mun-
tatge dels complements ET elements de maniobra cel·les SF6, muntatge complements ET aportació i muntatge
disparo rupto. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitza totalment la partida.

PROJECTE 29.687,661,00

29.687,6629.687,661,00
01.10.24 PA Estesa i connexions línies MT

Partida alçada a justificar per la estesa i connexions de línies de mitja tensió segons assessorament realitzat a
la companyia subministradora, adjunt a l'annex corresponent de serveis afectats. Tasques formades pel trans-
port i estesa de cable en rasa oberta 1 circuit de 3(1x240) al sec 12/20 o similar KV, assaigs de cables de totes
les tensions, empalmamanet línia cable aÍllament en sec-sec 12/20 KV fins 240 Al, localització i reparació línia
Alta Tensió i comprobació de cables AT (3 fases). Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realit-
za totalment la partida.

PROJECTE 6.026,031,00

6.026,036.026,031,00
01.10.25 PA Oficina Tecnica

Partida alçada a justificar per la legalització de la instal·lació de xarxes de 5 o 20 KV, descàrregcs i posades en
servei d'instal·lacions i equips de maniobres en festius o nocturn, permisos oficials  i de l'Ajuntament, projectes
xarxa subterrània MT/AT fins a 300 M amb afectació ET, direcció obra ET/MT/AT per obres per un període d'e-
xecució fins a 1 mes. Incloent tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per realitzar totalment la partida

PROJECTE 7.080,401,00

7.080,407.080,401,00
01.10.26 PA Pintat de parets ET existents

Pintat de parets d'estacions transformadores elèctriques existents incloent totes les façanes, sostre i fusteries
de color a escollir per la DF amb dues capes i capa antigraffiti. Totalment acabat.

PROJECTE 986,001,00

986,00986,001,00
01.10.27 PA Nou subministrament, drets embrancament, accés

Partida alçada a justificar d'import màxim, per la realització del nou subministrament de Baixa Tensió segons as-
sessorament realitzat per la companyia subministradora inclòs a l'annex corresponent. Inclou els drets d'em-
brancament, drets d'accés a la xarxa de BT, verificació oficial del comptador trifàsic. L'informe tècnic ha estat re-
alitzat per Estabanell amb una previsió de potència de 86,603 KW (factor de potència 1) en trifàsic, tensió de
servei 3x230/400, protecció direcrencial amb transformador toroidal i sensibilitat 30 o 300, IGA segons regla-
mentació aplicable per la potència màxima de la instal·lació, protecció sobretensions, ICP 160 regulat a 125A,
CPM amb modulació TMF10, comptador 100/5 multifunció, secció 240x4+1x240mm²Al, fussible DIN 1 de 160,
escomesa tipus embrancament subterrani amb tensió 3x230/400 V i conductor 4x(1x240)+(1x240)00² Al. Total-
ment instal·lat i en correcte funcionament. 

PROJECTE 1.715,391,00

1.715,391.715,391,00

130.895,06Total 01.10 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ ..............
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01.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
01.11.01 Ut Desmuntatge pal de fusta de telefonia

Desmuntatge pal de fusta de telefonia, arrencant-lo per mitjans manuals o mecànics. Inclou la càrrega en ca-
mió i transport a abocador.

PROJECTE 152,742,00

152,7476,372,00
01.11.02 Ml Desmuntatge línia aèria de telefonia

Desmuntatge de xarxa convencional de telefonia aèria, incloent tot tipus de línies aèries i suports, el transport
dels materials a abocador autoritzat amb el pagament del corresponent cànon, amb la desconecció a la xarxa
no afectada i restablint el funcionament correcte d'aquesta, i els avisos necessàris pel correcte desmuntge de la
instal.lació.

PROJECTE 216,6571,50

216,653,0371,50
01.11.03 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i
ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de senyalització, el posterior reomplert per capes de
20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisament i
senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional dl'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a
120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

PROJECTE 3.283,05392,24

3.283,058,37392,24
01.11.04 Ml SIC de Conducte PVC 4x110 mm Telèfon

Subministre i instal.lació dins la rasa, de 4 conductes de PVC de 110 mm amb els corresponents separadors.
Inclòs el formigonat HM-20 de tot el dau i posterior reomplenat de la rasa amb compactació del 95% P.M., el
pas d'una corda de nylon i el mandrilat a cada conducte.

PROJECTE 6.471,59273,64

6.471,5923,65273,64
01.11.05 Ml SiC de Conducte PVC 6x110 mm Telèfon

Subministre i instal.laciódins la rasa, de 6 conductes de PVC de 110 mm amb els corresponents separadors. In-
clòs el formigonat HM-20 de tot el dau i posterior reomplenat de la rasa amb compactació del 95% P.M., el pas
d'una corda de nylon i el mandrilat a cada conducte.

PROJECTE 3.718,11118,60

3.718,1131,35118,60
01.11.06 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

PROJECTE 7.642,28110,04

7.642,2869,45110,04
01.11.07 Ut Arqueta tipus HF(Telefònica)

Construcció d'arqueta tipus HF(Model homologat Telefònica) segons el detall dels plànols del projecte, inclosos
els materials, la mà d'obra, la tapa de registre, les armadures i els acessoris, per deixar-la totalment acabada.

PROJECTE 2.403,105,00

2.403,10480,625,00
01.11.08 Ut Tapa d'Arqueta tipus HF(Telefònica)

Col·locació de tapa sobre arqueta existent tipus HF(Model homologat Telefònica) segons el detall dels plànols
del projecte, inclosos els materials, la mà d'obra, les armadures i els acessoris, per deixar-la totalment acabada.

PROJECTE 96,063,00

96,0632,023,00

23.983,58Total 01.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS .............
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01.12 ZONA D'ACCÉS

01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS
01.12.02.01 M3 Formigó ciclopi fonaments HM200

Formigó ciclopi en massa de 200 Kg/cm2 de resistència característica en fonaments. Mesura: volum teòric de
projecte sense mermes.

PROJECTE 3.581,4252,80

3.581,4267,8352,80
01.12.02.02 M3 Col·locació escullera calcària 2000kg formigonada

Subministrament i col.locació d'escullera calcària aprox. 2000 kg, formada per pedres entre 1500 i 2500 kg
col.locades a màquina en fonament per formació de murs i revestiments rejuntada amb formigó.

PROJECTE 5.113,15105,60

5.113,1548,42105,60
01.12.02.03 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten,

Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten de forma curvada amb el nom de la indi-
cació d'entrada al parc del Falgar, de dimensions i característiques segons plànols. S'inclou tot el material i la
ma d'obra necessària per deixar-lo completament acabat i instal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació ne-
cessària. 

PROJECTE 3.200,001,00

3.200,003.200,001,00
01.12.02.15 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

PROJECTE 418,291,00

418,29418,291,00

12.312,86Total 01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS.........

12.312,86Total 01.12 ZONA D'ACCÉS..............................................

01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS
01.13.11 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

PROJECTE 418,291,00

418,29418,291,00

418,29Total 01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS ....................

01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS
01.16.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

PROJECTE 836,582,00

836,58418,292,00

836,58Total 01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS ..........................
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01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL PARC
01.17.13 Ut SiC Cartell decoratiu indicatiu d'acer corten,

Subminitrament i muntatge de cartell decoratiu i indicatiu d'acer corten de forma curvada amb el nom de la indi-
cació d'entrada al parc del Falgar, de dimensions i característiques segons plànols. S'inclou tot el material i la
ma d'obra necessària per deixar-lo completament acabat i instal·lat, amb els ancoratges i la fonamentació ne-
cessària. 

PROJECTE 3.200,001,00

3.200,003.200,001,00
01.17.14 Ut SiC font de fundició model ATLAS simple

Subministre i col.locació de font de fundició model ATLAS o similar. S'inclou una reixa i una aixeta, i els acces-
soris necessaris per la connexió a la xarxa i la seva fixació, de manera que quedi totalment acabada i instal·la-
da.

PROJECTE 418,291,00

418,29418,291,00

3.618,29Total 01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL ..

01.18 ACABAMENT DEL LLAC PROPOSTA TÈCNICA "PISCINES ECOLÒGIQUES"

01.18.01 MOVIMENT DE TERRES ACABAMENT DEL LLAC
01.18.01.01 u Excavació per mitjans mecànics per a sala tècnica

Excavació de terres per a buidat de sala técnica, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

PROJECTE 780,001,00

780,00780,001,00
01.18.01.02 u Reblert amb terres mateixa excavació murs sales

Reblert dels murs de les sales técniques amb terres tolerables de la mateixa excavació.

PROJECTE 680,001,00

680,00680,001,00
01.18.01.03 u Aportació i estesa de 20cm de graves.

Reblert de caixa per sala técnica amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim amb repàs i pi-
conatge de caixa, amb una compactació del 90% del PM

PROJECTE 430,002,00

430,00215,002,00

1.890,00Total 01.18.01 MOVIMENT DE TERRES ACABAMENT...

01.18.02 PALETERIA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.02.01 u Llosa sala técnica

Formació de llosa amb formigó armat amb varilla diam. 10 cada 15 cm deixant esperes per mur.

PROJECTE 1.852,842,00

1.852,84926,422,00
01.18.02.02 u Sala tècnica: Murs per formació tancament

Formació de murs per a tancament de sala técnica amb bloc de formigo prefabricat H i reblert de formigo. Inclou armadures.

PROJECTE 3.796,002,00

3.796,001.898,002,00
01.18.02.03 u Sala tècnica: Forjat unidireccional H=30

Formació forjat unidireccional amb viguetes pretensades i revoltó ceràmic h=30 amb armadura de reforç i capa de nivellat. 
Previsió entrada superior de 80x80 cm. Inclou tancament inox. amb pany.

PROJECTE 3.052,002,00

3.052,001.526,002,00
01.18.02.04 u Sala tècnica: Impermeabilització murs

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització, amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes en exterior de murs de bloc de formigo i col·locació de làmina drenant.

PROJECTE 1.040,002,00

1.040,00520,002,00
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01.18.02.05 u Sala tècnica: Col·locació embornal
Col·locació embornal en sala técnica amb tub PVC 110 fins a pou drenant.

PROJECTE 992,002,00

992,00496,002,00
01.18.02.06 u Sala tècnica: Escales sales

Escala metal·lica per accès a sala técnica per la part superior tipus "gat"

PROJECTE 872,162,00

872,16436,082,00
01.18.02.07 u Sala tècnica: Esgrao per a bombes

Formació esgraó per a bombes per evitar el contacte amb terra.

PROJECTE 1.675,005,00

1.675,00335,005,00
01.18.02.08 u LLac: Arqueta skimers formigó 1,00x1,00x1,00 m

Formació arqueta skimmer de dimensions 1x1x1 m. amb formació llosa armada 20 cm. i bloc prefabricats de formigó amb ta-
pa registre en inox. arrebossat interior amb morter hidrofug. Amb flotador a la boca i reixa de recollida en inox.

PROJECTE 12.100,004,00

12.100,003.025,004,00
01.18.02.09 u Llac: Sabata formigó armat per mur filtre

Formació sabata amb formigó segons estudi, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió, amb armadura inferior #15 diam 10 amb esperes per a mur de contenció. Inclou encofrat medis auxiliars.

PROJECTE 6.585,001,00

6.585,006.585,001,00
01.18.02.10 u Llac: Mur filtre regeneració

Formació de mur per a contenció per a filtre de regeneració amb bloc de formigó de 30 cm. amb armadures de diam. 8 de 90
cm.i 70 m de llarg. La cara interior anirà arrebossada e impermeabilitzada. Amb contraforts cada 10 m.

PROJECTE 13.560,001,00

13.560,0013.560,001,00
01.18.02.11 u Llac: Col·locació pedra en filtre regeneració

Col·locació pedra per a revestir sabata de cimentació i mur de contenció filtre regeneració i coronació del mateix per integra-
ció amb l'arquitectura del llac.

PROJECTE 6.375,001,00

6.375,006.375,001,00
01.18.02.12 m² Impermeabilització: Lámina EPDM

Membrana EPDM resistent al ozó, UV i camvis temperatura. segons UNE 14001. Allargament del 300% i baix impacte am-
biental.

PROJECTE 10.560,001.200,00

10.560,008,801.200,00
01.18.02.13 m Impermeabilització: Reforça vores

Peça per reforçar les vores i la unió de lámina epdm anclada al terra. Inclou medis auxiliars.

PROJECTE 1.138,50150,00

1.138,507,59150,00
01.18.02.14 m² Impermeabilització: Lámina geotextil

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

PROJECTE 1.440,001.200,00

1.440,001,201.200,00

65.038,50Total 01.18.02 PALETERIA ACABAMENT DEL LLAC.....
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01.18.03 FILTRACIÓ MECÀNICA ACABAMENT DEL LLAC

01.18.03.01 EQUIPACIÓ
01.18.03.01.01u Bomba cascada

Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau de protecció IP55 per a cascada illa interior.

PROJECTE 690,001,00

690,00690,001,00
01.18.03.01.02u Bomba recirculació llac

Bomba autoaspirant de gran cabal de 3CV de potència de motor asicrono i grau de protecció IP55 per a recirculació llac

PROJECTE 4.052,004,00

4.052,001.013,004,00
01.18.03.01.03u Equips clarificació

Equips per a la clarificació de l'aigua de recirculació llac

PROJECTE 29.260,004,00

29.260,007.315,004,00

34.002,00Total 01.18.03.01 EQUIPACIÓ...........................................

01.18.03.02 XARXA HIDRAULICA
01.18.03.02.01u Tuberia PVC per a xarxa hidraulica UNE - EN

Fabricada segons gruixos exigits en la norma UNE - EN 1401-1, DN 110 i DN 120 per a l'aplicació UD en canalitzacions sub-
terrànies o no i empleades per a evacuació i desguassos.

PROJECTE 19.100,001,00

19.100,0019.100,001,00

19.100,00Total 01.18.03.02 XARXA HIDRAULICA ...........................

53.102,00Total 01.18.03 FILTRACIÓ MECÀNICA ACABAMENT ....

01.18.04 FILTRACIÓ BIOLÒGICA ACABAMENT DEL LLAC

01.18.04.01 PLANTES
01.18.04.01.01u Hidrófites sumergides

Planta hidrófites sumergides en illa.

PROJECTE 8.750,003.500,00

8.750,002,503.500,00
01.18.04.01.02u Nymphaea varies

Planta Nymphaea per a filtració.

PROJECTE 775,0050,00

775,0015,5050,00
01.18.04.01.03m2 Illes flotants

Herbassar de planta estructurat en fibra de coco, muntat sobre panell alveolar de polietilè reciclat i sistema flotant integrat. Di-
mensions 2x1m per a creació d'hàbitats i refugis per a la fauna, integració paisatgística i gran capacitat depuradora i millora
de la qualitat de l'aigua.

PROJECTE 11.760,00120,00

11.760,0098,00120,00
01.18.04.01.04m2 Mantes vegetades 5x1

Herbassar estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica de 5x1m per a sistema de depuració natural d'aigües, re-
tenció i estabilizació de sediments i naturalització de llacunes i llacs en parcs urbans i àrees d'esbarjo.

PROJECTE 130.032,001.080,00

130.032,00120,401.080,00
01.18.04.01.05u Planta acuàtica individual

Planta acuàtica per a filtració.

PROJECTE 21.600,0014.400,00

21.600,001,5014.400,00

172.917,00Total 01.18.04.01 PLANTES ..............................................
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01.18.04.02 AUXILIAR
01.18.04.02.01m2 Geomalla de poliester

Geomalla d'estructura reticular formada per fils de polièster d'alt mòdul elàstic recoberts amb PVC per protegir de la radiació
UV, els microorganismes i els atacs mediambientals. Resistències a tracció en ruptura a curt termini: de 15 kN / m fins a
1.000 kN / m.

PROJECTE 6.970,003.400,00

6.970,002,053.400,00
01.18.04.02.02u Ancoratges illes i mantes

PROJECTE 3.600,00240,00

3.600,0015,00240,00

10.570,00Total 01.18.04.02 AUXILIAR ..............................................

183.487,00Total 01.18.04 FILTRACIÓ BIOLÒGICA ACABAMENT ...

01.18.05 ÀRIDS ACABAMENT DEL LLAC
01.18.05.01 m3 Àrids filtració

Àrids per a la formació dels filtres de regeneració.

PROJECTE 139.500,003.100,00

139.500,0045,003.100,00
01.18.05.02 tn Àrids decoratiu

Àrid decoratiu  per al reblert de la part que va desde les mantes vegetades fins el final de liner.

PROJECTE 21.037,50550,00

21.037,5038,25550,00
01.18.05.03 tn Roca decorativa

Roca decorativa per a la formació cascades  i decoració mur contenció filtre regeneració. Diametres 100-300.

PROJECTE 7.780,00200,00

7.780,0038,90200,00
01.18.05.04 tn Pedra de riu, cant rodat 12-20

Pedra de riu tipus cant rodat per a la formació de arees d'oxigenació. Diametre 12-20 mm.

PROJECTE 22.172,401.080,00

22.172,4020,531.080,00
01.18.05.05 tn Bolos 200-400

Bitlles de mida 200-400 de formes arrodonides i de diferents colors i policromies, per al seu ús com a separadors entre gra-
ves i com a delimitador de diferents plantes o conjunt d'aquestes.

PROJECTE 1.120,0020,00

1.120,0056,0020,00

191.609,90Total 01.18.05 ÀRIDS ACABAMENT DEL LLAC..............
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01.18.06 TRANSPORT ACABAMENT DEL LLAC
01.18.06.01 u Transport de planta acuàtica i elements auxiliars

Transport de planta acuàtica i elements auxiliars.

PROJECTE 1.348,981,00

1.348,981.348,981,00
01.18.06.02 u Transport i medis auxiliars per a la estesa àrids

Transport i medis auxiliars necessaris per al reblert amb àrids dels filtres de regeneració,la estesa àrids i formació illa suimer-
gida. 

PROJECTE 12.040,001,00

12.040,0012.040,001,00

13.388,98Total 01.18.06 TRANSPORT ACABAMENT DEL LLAC...

01.18.07 MA D'OBRA ACABAMENT DEL LLAC
01.18.07.01 u Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració

Mà d'obra sistema hidràulic i filtres regeneració
PROJECTE 16.767,001,00

16.767,0016.767,001,00
01.18.07.02 u Mà d'bra àrids i formació cascades

Mà d'bra àrids i formació cascades
PROJECTE 22.389,001,00

22.389,0022.389,001,00
01.18.07.03 u Mà d'obra plantació

Mà d'bra àrids i formació cascades
PROJECTE 20.100,001,00

20.100,0020.100,001,00
01.18.07.04 u Dietes i desplaçaments

Dietes i desplaçaments
PROJECTE 6.600,001,00

6.600,006.600,001,00

65.856,00Total 01.18.07 MA D'OBRA ACABAMENT DEL LLAC ....

574.372,38Total 01.18 ACABAMENT DEL LLAC PROPOSTA..........

01.19 VORADES I VORERES
01.19.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5.

PROJECTE 61.104,374.208,29

61.104,3714,524.208,29

61.104,37Total 01.19 VORADES I VORERES...................................

22 abril 2014 Pàgina 28



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.20 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
01.20.01 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.
PROJECTE 5.682,212.136,17

5.682,212,662.136,17
01.20.02 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació

M3 estesa del material sobrant de la excavació
PROJECTE 6.280,342.136,17

6.280,342,942.136,17
01.20.03 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.
PROJECTE 8.294,4516.263,62

8.294,450,5116.263,62
01.20.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

PROJECTE 35.901,154.786,82

35.901,157,504.786,82
01.20.05 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

PROJECTE 21.302,121.245,01

21.302,1217,111.245,01

77.460,27Total 01.20 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS ..........

01.21 TANCAMENTS
01.21.01 Ml Tanca Tordera 1002, h=1m, reixa electr., passamà i

Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1002 o similar, alçada h=1m, amb una sepa-
ració entre pilars de 2,6m, amb pilars de fusta diàmetre 10cmx1,5m, 2 travessers de diàmetre 8cm x2,5m, reixa
electrosoldada verda amb format de malla en quadrícules rectangulars, passamà de 140x28mm i longitud 2,6m.
Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides
20x20cm i h=40 a 50cm, totalment col.locada.

PROJECTE 7.190,6386,26

7.190,6383,3686,26

7.190,63Total 01.21 TANCAMENTS................................................

1.579.879,15Total 01 ÀMBIT EL FALGAR .....................................................................................................................

03 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA
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03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
03.01.01 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment,
transport a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps
que estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realització de croquis i còpia a la D.F.

PROJECTE 67,802,70

67,8025,112,70
03.01.02 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de profunditat, amb disc.
PROJECTE 133,5187,26

133,511,5387,26
03.01.03 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , incluit base  de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.

PROJECTE 24,778,91

24,772,788,91
03.01.04 M2 Demolició paviment asfàltic

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis manuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de for-
migó en un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum
teòric existent.

PROJECTE 183,3160,10

183,313,0560,10
03.01.05 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 101,8014,08

101,807,2314,08
03.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 49,2514,07

49,253,5014,07
03.01.07 M2 Saneig de paviment amb flonjall

Materials, maquinaria i ma d'obra necessària pel saneig de zones amb flonjalls. S'inclou el tall del paviment exis-
tent, la retirada d'aquest fins a un gruix de 40cm, l'excavació de la caixa, el transport i el canon corresponent a
l'abocador, tant de terres com de runes, el reblert amb capes de tot-u compactades cada 20cm, i la resposició
del paviment final, ja sigui amb formigó o aglomerat. S'inclou la part proporcional de mesures de seguretat i con-
trol de qualitat. 

PROJECTE 409,707,29

409,7056,207,29

970,14Total 03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS......................
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03.02 MOVIMENTS DE TERRES
03.02.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 141,9524,06

141,955,9024,06
03.02.02 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats.Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.
PROJECTE 101,68166,69

101,680,61166,69
03.02.03 M2 Neteja del terreny a màquina (26cm)

Excavació a cel obert en 26 cm, a màquina en terreny fluix i càrrega a màquina  sobre camió.  Inclou l'arrenca-
da a màquina d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 metres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

PROJECTE 29,9739,96

29,970,7539,96
03.02.04 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.
PROJECTE 183,9769,16

183,972,6669,16
03.02.05 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 321,22103,62

321,223,10103,62
03.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 103,62103,62

103,621,00103,62

882,41Total 03.02 MOVIMENTS DE TERRES..............................

03.03 XARXA DE DRENATGE
03.03.01 M3 Excavació màquina rases i pous sòl tot tipus

Excavació de rases i pous en terrenys de qualsevol tipus  màquina incluit la part proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 31,575,35

31,575,905,35
03.03.02 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 16,595,35

16,593,105,35
03.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 5,355,35

5,351,005,35
03.03.04 Ut Caixa prefabricada per embornal de 70x30x70cm

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embornal de dimensions interiors 70x30x70cm i
exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i rebliment de
terres, totalment acabada i preparada per la instal.lació de la reixa per embornal.

PROJECTE 78,370,81

78,3796,750,81
03.03.05 Ut SiC Bastiment i reixa embornal 750x290x55

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable per a embornal, de 790x335x40 mm exterior del marc,
i mides de la reixa de 745x250 de fundició dúctil, de classe C-250 i complint la normativa EN 124, col.locat amb
morter mitx 1:0.5:4.

PROJECTE 126,411,08

126,41117,051,08
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03.03.06 Ml Caixa i reixa interceptor fundició 980x550x395
Subministre i col.locació de caixa i reixa prefabricada de fundició de classe D-400 per al desguàs de les aigües
superficials en peces de 980mm de llargada, 550 mm d'amplada i 395 mm de profunditat de canal tipus CF50
de fundició dúctil Benito o equivalent. Incloent excavació, reblert, transport a abocador del material i peces espe-
cials i elements auxiliars per a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Complint la normativa EN 124.

PROJECTE 398,872,16

398,87184,662,16
03.03.07 Ml Claveguera PE corrugat ø250mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat ø250 mm exterior i ø218 mm interior amb
la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de peces
especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector
amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

PROJECTE 92,395,40

92,3917,115,40
03.03.08 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs to-
talment protegits.

PROJECTE 312,534,50

312,5369,454,50
03.03.09 Ut Renivellament de tapes de pas de serveis a cota

Renivellament d'arquetes de pas de serveis de qualsevol tipus a cota nova del paviment acabat. Inclosos tots
els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat. S'inclou un reforç lateral del marc, amb
formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sanejament. 

PROJECTE 106,920,81

106,92132,000,81
03.03.10 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil,amb tapa de registre de diàmetre 65
cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4. S'inclou un reforç lateral del marc, amb formigó i ferro, tal i com es detalla en el plànol de detalls de sa-
nejament. 

PROJECTE 51,200,27

51,20189,640,27

1.220,20Total 03.03 XARXA DE DRENATGE .................................
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03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
03.04.01 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecà-
nics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en
un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes
de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

PROJECTE 159,9856,73

159,982,8256,73
03.04.02 Ml Tub corrugat PEØ90 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm interior i 90mm exterior, amb paret interior llisa autoportant
per allotjar els conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb
sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

PROJECTE 221,3574,28

221,352,9874,28
03.04.03 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 41,8817,82

41,882,3517,82
03.04.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x10mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x10 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

PROJECTE 311,7589,07

311,753,5089,07
03.04.05 Ut Dau de formigó base 120x120x140

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 120x120x140 cm incluit moviment de ter-
res, rebliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.

PROJECTE 59,720,27

59,72221,190,27
03.04.06 Ut Desplaçament Columna de gran alçada, superior a

Desplaçament de columna existent de gran alçada, superior a 10m, amb la desconnexió i desmuntatge en la si-
tuació existent, transport a nova ubicció, instal·lació, connexions, anivel·lació i orientació a nova ubicació. sobre
dau de formigó, totalment instal·lat i en correcte funcionament.

PROJECTE 101,480,27

101,48375,870,27
03.04.07 Ut Quadres CLAVED

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la co-
lumna.

PROJECTE 9,331,08

9,338,641,08
03.04.08 Ut SiC Làmpada HM 400W

Subministrament i substitució de làmpada existent, per una làmpada de HM de 400W amb una vida de 16.500
hores, CCT (K) de 3.000, una longitud de 90mm. S'inclou la retirada de la làmpada existent, el seu transport i
cànon d'abocador, i la instal·lació de la nova làmpada amb substitució del portalàmpades en cas d'ésser neces-
sari o l’adequació d'aquest, així com la neteja de la llumenera exterior i interiorment.  La partida inclou la part
proporcional de seguretat i salut per la realització del treballs.

PROJECTE 98,101,08

98,1090,831,08
03.04.09 M3 Rebliment manual terra a rases

Estesa i piconat de terres en rases, a mà per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre per-
fil teòric sense esponjament.

PROJECTE 236,5324,95

236,539,4824,95
03.04.10 Ut Pericó per serveis 40x40x100

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre llit de sorra i parets de
maó gero, arrebossada i lliscada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

PROJECTE 135,311,35

135,31100,231,35

22 abril 2014 Pàgina 33



PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

03.04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35
Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de 425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil
Benito o similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes per a la seva ubicació en voreres,
col.locat amb morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

PROJECTE 65,071,35

65,0748,201,35
03.04.12 PA Adequació de l'enllumenat existent de l'aparcament

Partida alçada d'import màxim per la posada en funcionament de l'enllumenat de l'aparcament. S'inclou la ma-
quinària i la mà d'obra necessària per portar a terme l'adequació de tot l'aparellatge de les columnes, la revisió
de l'estat actual d'aquestes, i el subministrament i col·locació del material necessàri per posar-la en marxa apro-
fitant al màxim els materials existents. No s'inclou l'execució de rases ni el subministrament de tubs de polietilè. 

PROJECTE 117,450,27

117,45435,000,27

1.557,95Total 03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.................

03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES
03.05.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20

Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5.

PROJECTE 254,3917,52

254,3914,5217,52
03.05.02 Ml Vorada formigó jardí model recte 8x100x20

Vorada jardí de formigó model recte tipus F-8 de 8x100x20 de color gris,  incluit part proporcional de peces cor-
bes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. 

PROJECTE 1.104,5160,29

1.104,5118,3260,29
03.05.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5,
incluit part proporcional de peces corbes, buneres davant dels embornals i peces especials per a guals per vehi-
cles i vianants.

PROJECTE 877,2239,55

877,2222,1839,55
03.05.04 Ut Formació de gual per vianants

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot fins a cota de paviment i la formació de pendents
segons plànols de detall.

PROJECTE 41,860,54

41,8677,520,54
03.05.05 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

PROJECTE 190,3525,38

190,357,5025,38
03.05.06 M3 Paviment de formigó acabat ratllat

Subministrament i col.locació de paviment de formigó HM-20/B/20/IIa, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, el
vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dilatació transversals de 1/3
de profunditat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

PROJECTE 1.431,8319,02

1.431,8375,2819,02
03.05.09 M2 Panot color 20x20x4    a tacs

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabricades de panot de color vermell de morter, a tacs de
20x20x4 cm, col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland incloent remat de
protecció de formigó a 45º en línia de façana.

PROJECTE 77,053,39

77,0522,733,39
03.05.10 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de vehicles de 60x40x28 cm model V-60 de
93 kg de pes, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de
llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locat.

PROJECTE 153,491,19
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153,49128,981,19
03.05.11 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per extrem de gual de vehicles de 60x40x28 i for-
ma arrodonida en superfície de 123 kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment
col.locada.

PROJECTE 44,290,54

44,2982,010,54

4.174,99Total 03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES.................

03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS
03.06.02 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactacio de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat óptima.
PROJECTE 365,70717,06

365,700,51717,06
03.06.03 M3 Subbase tot-ú artificial ZA20

Subbase de tot-u artificial amb subministrament, estesa i piconat del material al 98% del proctor modificat. Me-
sura: Sobre perfil teòric del terreny.

PROJECTE 205,7421,21

205,749,7021,21
03.06.04 M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subminis-
tre, estesa i piconat del material al 97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

PROJECTE 159,0821,21

159,087,5021,21
03.06.05 M2 Làmina impermeabilitzant de PEAD 1.5mm

Subministrament i col.locació de làmina de PEAD de 1.5mm de gruix de color negre, a base de polietilè d'alta
densitat obtingut per extrusió per impermeabilització de basses, amb unió termo-soldada estesa amb làmines
de 5.80m d'amplada, incloent soldadura, anclatges, reforços en punts dèbils, totes les peces especials i ele-
ments auxiliars totalment acabat.

PROJECTE 175,7136,53

175,714,8136,53
03.06.06 M3 Paviment de formigó HA-25-B20-I, 20cm,

Subministrament i col.locació de formigó HA-25-B20-I, de gruix promig 20cm, petita inclinació no superior al
1%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 15x15x05 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat, l'abo-
cament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També in-
clou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del gruix de la llosa, realitzades
aproximadament entre 20/25 m2.

PROJECTE 783,228,01

783,2297,788,01
03.06.07 M3 Paviment de formigó HA-20/B/20-IIa, 20cm,

Subministrament i col.locació de formigó HA-20/B/20-IIa, de gruix promig 20cm, petita inclinació transversal al
2%, malla el.lectrosoldada d'elements corrugats 20x20cm Ø12 col.locats com a capa inferior. Inclòs l'encofrat,
l'abocament, l'estesa, reglejat el vibrat mecànic, fratassat rotatiu i l'acabat superficial de textura rugosa. També
inclou la formació de juntes de dilatació amb disc diamantat de 1/3 de profunditat del gruix de la llosa, realitza-
des aproximadament entre 20/25 m2.

PROJECTE 3.009,3132,60

3.009,3192,3132,60
03.06.08 Ml Cuneta de formigó armat de 80 cm TTR-10

Cuneta de formigó armat tipus TTR-10, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-20/B/20/IIa de 0,80m.
d'amplada i 0.15m. de fondària, incloent perfilament i compactació fins al 95% del pròctor modificat a l'esplana-
da d'assentament, i incloent encofrat i desencofrat, totalment acabada, amb acabat lliscat fi.

PROJECTE 777,8036,81

777,8021,1336,81
03.06.09 M3 Aportació i col·locació de sauló al 98% P.M.

Aportació i col·locació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega, i la col·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

PROJECTE 824,8748,21

824,8717,1148,21
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03.06.10 M2 Reg d'emprimació  ECL-1
Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 ho-
res abans que l'aglomerat.

PROJECTE 54,08106,03

54,080,51106,03
03.06.11 M2 Reg d'adherencia  EAR-1

Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica aiònica de curat ràpid, tipus EAR-1.
PROJECTE 45,59106,03

45,590,43106,03
03.06.13 Tn Paviment [AC22 D][<7CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa mida màxima de l'à-
rid 22, estesa i compactada amb capa fins a 7 cm de gruix.

PROJECTE 1.290,0625,44

1.290,0650,7125,44
03.06.14 Tn Paviment [AC16 D][<6CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa, estesa i compacta-
da amb capa fins a 6 cm de gruix.

PROJECTE 821,5315,27

821,5353,8015,27
03.06.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat

Subministrament i col.locació d'aglomerat tipus AC 16 D en formació de ressalt d'aglomerat segons plànols de
detall per la reducció de la velocitat dels vehicles. Totalment acabat.

PROJECTE 306,720,54

306,72568,000,54
03.06.16 M2 Làmina geotèxtil filtrant tipus TS65

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de terres i evitant l'aparició de vegetació en
talusos tipus TS65 d'Uralita o similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons secció tipus amb ancoratge en corona-
ció i plec en peu per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.

PROJECTE 115,9666,26

115,961,7566,26
03.06.17 M3 Paviment graves < 10 mm.

Paviment natural, de grava amb cares arrodonides de 5-10 mm, amb estesa i piconat del material.
PROJECTE 89,634,03

89,6322,244,03

9.025,00Total 03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS ..........

03.07 SENYALITZACIÓ
03.07.01 Ml Pintura de línia discontínua 10cm color verd

Pintura en línia amb pintura de color verd amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pa-
viment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: lon-
gitud linial total.

PROJECTE 80,97128,52

80,970,63128,52
03.07.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm eix carrer

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: longitud linial to-
tal.

PROJECTE 52,6295,67

52,620,5595,67
03.07.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

PROJECTE 239,72319,62

239,720,75319,62
03.07.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

PROJECTE 41,8824,78

41,881,6924,78
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03.07.05 M2 Pintura en pas zebra
Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: su-
perfície total teòrica de pintura sobre plànol.

PROJECTE 730,59105,73

730,596,91105,73
03.07.06 M2 Pintura verda illes circuit vial

Pintura en illes circuit vial amb pintura verda amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura:
superfície total teòrica de pintura sobre plànol.

PROJECTE 330,7032,84

330,7010,0732,84
03.07.07 M2 Pintura en zona zebrejada

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pintura amb dos components a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de dià-
metre promig. Mesura: superfície total teòrica sobre plànol.

PROJECTE 342,2895,61

342,283,5895,61
03.07.08 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

PROJECTE 85,807,29

85,8011,777,29
03.07.09 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

PROJECTE 123,413,51

123,4135,163,51
03.07.10 Ut Senyal horitzontal minusvàlids

Pintura en forma de cadira minusvàlid amb pintura amb dos components a màquina, inclòs el premarcatge i ne-
teja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

PROJECTE 45,761,08

45,7642,371,08
03.07.11 Ut Canvi de color i neteja maquinària

Canvi de color i neteja de la maquinària de pintat, per tal de procedir a la realització de la senyalització vial mit-
jançant un altre color diferent del blanc.

PROJECTE 48,680,27

48,68180,300,27
03.07.12 Ut Senyal horitzontal LOGO carril bici

Pintura en forma de LOGO carril bici, segons indicacions D.F. i Ajuntament, amb pintura amb dos components
a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

PROJECTE 113,923,24

113,9235,163,24
03.07.13 Ut Senyal Tipus vertical indicació CALÇADA

Subministrament i col.locació de senyal vertical d'Identificació de situació de calçada compartida homologada,
de 60x90 cm d'alumini d'alta reflectància 18/10º aleació 1050 H24 de G1,8mm, amb plec de seguretat doble
90º de 20mm, rotulació impresa digitalment en retroreflectant E1, nivell-1 E.G., tractament final esmaltat, amb
durabilitat mínima 7 anys, amb el missatge "ATENCIÓ" I "CALÇADA COMPARTIDA" i amb els logotips de bici-
cleta i vehicle a motor. Incloent tasques de col.locació.

PROJECTE 64,940,54

64,94120,250,54
03.07.14 Ut Senyal Tipus P-15a, REFLEX I, 70cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus P-15a (Perill ressalt) de 70 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex
N.I, incloent tasques de col.locació.

PROJECTE 61,671,08

61,6757,101,08
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03.07.15 Ut Senyal Tipus P-20, REFLEX I, 70cm
Subministrament i col.locació de senyal tipus P-20 (Perill proximitat de pas de vianants) de 70 cm d'alumini d'al-
ta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

PROJECTE 92,501,62

92,5057,101,62
03.07.16 Ut Senyal Tipus P-22, REFLEX I, 70cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus P-22 (Perill presència de ciclistes) de 70 cm d'alumini d'alta reflec-
tància, Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

PROJECTE 61,671,08

61,6757,101,08
03.07.17 Ut Senyal Tipus R-2 REFLEX I octògon 60cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus R-2 (STOP) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, in-
cloent tasques de col.locació.

PROJECTE 24,190,27

24,1989,580,27
03.07.18 Ut Senyal Tipus R-101, REFLEX I, de 60cm

Subministrament i col.locació de senyal tipus R-101 (direcció prohibida) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància,
Reflex N.I, incloent tasques de col.locació.

PROJECTE 18,790,27

18,7969,600,27
03.07.19 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX I, 60x60

Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (aparcament) de 60x60 cm d'alumini d'alta reflectància inclo-
ent tasques de col.locació.

PROJECTE 17,410,27

17,4164,490,27
03.07.20 Ut Cartell indicatiu situació hidrant

Subministre i col·locació del cartell indicatiu de la situació de l'hidrant. Tot inclòs, amb peu metàlic, ancoratges i
base de formigó, totalment acabat.

PROJECTE 13,370,27

13,3749,500,27
03.07.21 Ut Pal per senyal vertical d'alumini Ø60x2mm

Subministrament i col.locació de pal d'alumini de fins a 3,5 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de trànsit
de secció circular i diàmetre 60mm amb 2mm de gruix de xapa totalment d'alumini estriat, inlcoent les abraçade-
res i elements necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamenta-
ció i transport a abocador dels materials sobrants.

PROJECTE 547,975,94

547,9792,255,94

3.138,84Total 03.07 SENYALITZACIÓ ............................................

20.969,53Total 03 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA .......................................................................................

04 JARDINERIA I REG
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04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA
04.01.01 m2 Eliminació espècies al·lòtones, desbrossada man.,

Eliminació d'espècies al·lòctones i de ràpid creixement, consistents en, desbrossada de terreny amb desbrossa-
dora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa, recollida de les restes vegetals per la càr-
rega en camió, excavació amb retroexcavadora de terra amb arrels fins a 60cm de profunditat i càrrega en ca-
mió per portar a abocador, aplicació d'herbicides, reblert del sot excavat amb terra vegetal, refinat i compacata-
ció. Totalment acabat per evitar la seva nova reaparició i propagació a altres zones. Treballs i materials i auxi-
liars inclosos.

PROJECTE 12.899,751.431,72

12.899,759,011.431,72
04.01.02 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entiba-
ció necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

PROJECTE 104,2122,41

104,214,6522,41
04.01.03 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

PROJECTE 2.490,35803,34

2.490,353,10803,34
04.01.04 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
PROJECTE 803,34803,34

803,341,00803,34
04.01.05 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com arbres, arbustos, etc.
PROJECTE 5.206,24650,78

5.206,248,00650,78
04.01.06 M3 Aportació i estesa de terres vegetals

Aportació i estesa de terra vegetal, sense la presència de pedres, especialment adobada amb un 10 % de turba
i adob amb fems de granja refinada, per a zona de jardins, incloent la descàrrega i la preparació així com l'apli-
cació d'herbicida adequat per la plantació de tot tipus de vegetació.

PROJECTE 36.679,024.556,40

36.679,028,054.556,40
04.01.08 u Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

PROJECTE 57,849,99

57,845,799,99
04.01.09 m2 Desbrossada terreny desbrossadora autoport.

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de po-
tència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

PROJECTE 1.296,249.971,10

1.296,240,139.971,10
04.01.10 m2 Desbrossada terreny desbrossadora trinx.

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb
una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %,
amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

PROJECTE 1.395,959.971,10

1.395,950,149.971,10
04.01.11 m2 Despedr.terr. tràns. 10cm,tractor pneumàtics

Despedregament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de
51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) amb equip despedregador tipus forquilla amb remolc, amb una amplària de treball
d'1,66 a 2,65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o con-
tenidor

PROJECTE 7.772,7122.860,90

7.772,710,3422.860,90
04.01.12 m2 Llaurada terr.compact. 0,3m,tractor pneumàtics

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

PROJECTE 6.397,8635.543,69

6.397,860,1835.543,69
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04.01.13 m3 Subministr.terra selec.aport.
Subministrament de terra seleccionada d'aportació

PROJECTE 8.857,112.108,84

8.857,114,202.108,84
04.01.14 m3 Terrap/pic.p/coron.terrap.mat.toler.excav.g<=25cm,9

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

PROJECTE 5.208,822.108,84

5.208,822,472.108,84
04.01.15 m2 Fresatge terreny compact.0,4m,tractor pneumàtics

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

PROJECTE 9.749,1628.674,00

9.749,160,3428.674,00

98.918,60Total 04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA...........

04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT
04.02.01 u Subministrament Alnus glutinosa

Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 2.256,1253,73

2.256,1241,9953,73
04.02.02 u Subministrament Celtis australis perím= 18-20cm,

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i pro-
funditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

PROJECTE 3.836,7027,00

3.836,70142,1027,00
04.02.03 u Subministrament Crataegus monogyna

Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 1.811,9423,76

1.811,9476,2623,76
04.02.04 u Subministrament Fraxinus angustifolia

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

PROJECTE 4.651,4753,19

4.651,4787,4553,19
04.02.05 u Subministrament Malus sylvestris

Subministrament de Malus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

PROJECTE 2.650,6821,33

2.650,68124,2721,33
04.02.06 u Subministrament Pyrus sylvestris

Subministrament de Pyrus sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

PROJECTE 1.644,0913,23

1.644,09124,2713,23
04.02.07 u Subministrament Populus alba perím=14-16cm, pa

Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i pro-
funditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

PROJECTE 2.603,0263,18

2.603,0241,2063,18
04.02.08 u Subministrament Populus nigra Italica

Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 997,8242,12

997,8223,6942,12
04.02.09 u Subministrament Prunus avium sylvestris

Subministrament de Prunus avium sylvestris de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

PROJECTE 1.997,3928,62

1.997,3969,7928,62
04.02.10 u Subministrament Quercus ilex perím=16-18cm,

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor  de 35 l
PROJECTE 568,973,51

568,97162,103,51
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04.02.11 u Subministrament Salix alba perím=14-16cm, arrel
Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

PROJECTE 365,7614,31

365,7625,5614,31
04.02.12 u Subministrament Salix fragilis perím=14-16cm,

Subministrament de Salix fragilis de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 263,9910,53

263,9925,0710,53
04.02.13 u Subministrament Sorbus domestica

Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 589,179,18

589,1764,189,18
04.02.14 u Subministrament Ulmus minor (U. carpinifolia)

Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 206,744,86

206,7442,544,86
04.02.15 u Subministrament Pinus pinea h=400-450cm,

Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor  de 120 a 140 l
PROJECTE 996,302,70

996,30369,002,70
04.02.16 u Subministrament Salix atrocinerea perím=14-16cm,

Subministrament de Salix atrocinerea de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua
PROJECTE 128,615,13

128,6125,075,13
04.02.17 u Plant.planifoli,arrel

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua,  de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càr-
rega de les terres sobrants a camió

PROJECTE 4.574,39163,08

4.574,3928,05163,08
04.02.18 u Plant.planifoli,pa

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,  de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pen-
dent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardine-
ria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PROJECTE 9.757,17212,76

9.757,1745,86212,76
04.02.19 M2 Mulch

Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat orgànic (mulch) de restes triturades semi-
compostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm

PROJECTE 4.450,572.192,40

4.450,572,032.192,40

44.350,90Total 04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT .................
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04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I PRATS
04.03.01 u Subministrament Arbutus Unedo h=40-60cm, en

Subministrament de Aburstus unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
PROJECTE 816,16309,15

816,162,64309,15
04.03.02 Ml Buxus Sempervivens d'alçada 80-100 cm (Boix)

Subministre, excavació i col.locació de Boix "Buxus Sempervivens", cultivat en contenidor, de 80 a 100 cm d'al-
çària, amb una densitat de 3 plantes/ml. S'inclou la col.locació d'abonament, reg i els primers ajuts durant el pri-
mer mes.

PROJECTE 1.079,5764,26

1.079,5716,8064,26
04.03.03 u Subministrament Clematis vitalba h=40-60cm, en

Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
PROJECTE 2.188,081.094,04

2.188,082,001.094,04
04.03.04 u Subministrament Coriaria myrtifolia alvèol forest.

Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal, en contenidor de 1 l.
PROJECTE 1.578,032.674,62

1.578,030,592.674,62
04.03.05 u Subministrament Cornus sanguinea h=60-80cm, en

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
PROJECTE 2.410,42964,17

2.410,422,50964,17
04.03.06 u Subministrament Corylus avellana h=40-60cm,en

Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l
PROJECTE 2.419,901.180,44

2.419,902,051.180,44
04.03.07 u Subministrament Equisetum hyemale h=20-30cm,

Subministrament de Equisetum hyemale d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l
PROJECTE 3.446,211.479,06

3.446,212,331.479,06
04.03.08 u Subministrament Hedera helix h=40-60cm, en

Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l
PROJECTE 2.391,471.343,52

2.391,471,781.343,52
04.03.09 u Subministrament Pistacia lentiscus h=30-50cm, en

Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l
PROJECTE 1.427,22713,61

1.427,222,00713,61
04.03.10 u Subministrament Rhamnus Alaternus h=40-60cm,

Subministrament de Rhamnus Alaternus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
PROJECTE 876,36211,68

876,364,14211,68
04.03.11 u Subministrament Rosa canina h=40-60cm en

Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
PROJECTE 3.493,531.532,25

3.493,532,281.532,25
04.03.12 Ut Subministrament de Salix eleagnos h=80-100, en

Subministrament, excavació i col.locació de Salix eleagnos amb una alçada de 80-100 cm., amb contenidor pro-
tegit de tres litres. S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts durant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

PROJECTE 879,47233,28

879,473,77233,28
04.03.13 u Subministrament Sambucus nigra h=80-120cm, en

Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l
PROJECTE 2.054,97696,60

2.054,972,95696,60
04.03.14 u Subministrament Spartium junceum h=60-80cm, en

Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l
PROJECTE 908,93568,08

908,931,60568,08
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04.03.15 u Subministrament Tamarix africana h=60-80cm, en
Subministrament de Tamarix africana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

PROJECTE 111,3949,95

111,392,2349,95
04.03.16 u Subministrament Viburnum tinus h=60-80cm, en

Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l
PROJECTE 1.895,11519,21

1.895,113,65519,21
04.03.17 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 20 l, excavació de clot de plantació de
60x60x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació bar-
rejada amb un 10% de compost i primer reg

PROJECTE 4.270,16696,60

4.270,166,13696,60
04.03.18 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

PROJECTE 2.305,29519,21

2.305,294,44519,21
04.03.19 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

PROJECTE 11.151,046.335,82

11.151,041,766.335,82
04.03.20 u Plant.arbust/arbre

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

PROJECTE 9.129,896.210,81

9.129,891,476.210,81
04.03.21 M2 Mulch

Subministrament i estesa en zona de plantació d'arbusts d’encoixinat orgànic (mulch) de restes triturades semi-
compostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm

PROJECTE 13.976,556.885,00

13.976,552,036.885,00
04.03.22 m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies se-
gons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 2000 a 5000 m2, i
la primera sega

PROJECTE 3.196,237.433,10

3.196,230,437.433,10
04.03.23 m2 Hidrocob. aigua,mulch,estabilitzador

Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica

PROJECTE 789,751.215,00

789,750,651.215,00
04.03.24 m2 Hidrosembra barreja p/gespa

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2

PROJECTE 24.169,7135.543,69

24.169,710,6835.543,69

96.965,44Total 04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I .......
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04.04 XARXA DE REG
04.04.01 m Excav.rasa

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

PROJECTE 4.563,643.650,91

4.563,641,253.650,91
04.04.02 u Pericó regist,p/instal.serveis

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'exca-
vació

PROJECTE 507,623,78

507,62134,293,78
04.04.03 Ut Bastiment metàl·lic i tapa de formigó armat

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de formigó armat de 80x80x12 cm, format per perfil perimetral d'a-
cer tipus L de 12-12cm, encofrat-desencofrat, armat malla electrosoldada Ø12 15x15cm, formigó armat
HA-25/B/20/IIa, amb ganxos pel seu registre, col.locat amb morter M-80/B. S'inclou l'execució o subministra-
ment i la seva col·locació totalment acabat, tal i com es detalla en el plànol de detalls. 

PROJECTE 838,523,78

838,52221,833,78
04.04.05 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

PROJECTE 3.897,34443,38

3.897,348,79443,38
04.04.06 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

PROJECTE 3.093,09445,05

3.093,096,95445,05
04.04.08 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

PROJECTE 9.613,422.762,48

9.613,423,482.762,48
04.04.09 m Canonada deg.17mm,degoters c/50cm,soterra.

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

PROJECTE 12.894,9810.836,12

12.894,981,1910.836,12
04.04.10 u Anella degoteig tub 17mm,degoters

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

PROJECTE 4.174,93589,68

4.174,937,08589,68
04.04.11 u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

PROJECTE 337,271,62

337,27208,191,62
04.04.13 u Ventosa rosca.,DN=1/2´´, plàstic, munt.sot.

Ventosa roscada de diàmetre nominal 1/2´´, de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada
PROJECTE 472,2731,59

472,2714,9531,59
04.04.14 u Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

PROJECTE 62,373,78

62,3716,503,78
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04.04.15 u Vàlvula de rentat reg
Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en peri-
có

PROJECTE 374,9731,59

374,9711,8731,59
04.04.16 u Vàlvula antidrenant reg

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pe-
ricó

PROJECTE 374,3431,59

374,3411,8531,59
04.04.17 u Prog.reg 9 V,sistema teclat p/radio,preu

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nom-
bre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

PROJECTE 1.015,083,78

1.015,08268,543,78
04.04.18 u Cònsola programació via radio+connexió

Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg
PROJECTE 222,720,54

222,72412,450,54
04.04.19 u Electovàlvula reg 2´´,9V,pres.max:16bar+regulador

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

PROJECTE 275,291,62

275,29169,931,62
04.04.20 u Electovàlvula reg

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb con-
nectors estancs

PROJECTE 1.598,1810,80

1.598,18147,9810,80
04.04.21 u Electovàlvula reg 1´´,9V,pres.max:16bar+regulador

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´ de diàmetre,  de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

PROJECTE 909,9610,26

909,9688,6910,26
04.04.22 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficial-
ment

PROJECTE 386,1010,80

386,1035,7510,80
04.04.23 u Vàlvula esfera man.+rosca

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

PROJECTE 249,1110,26

249,1124,2810,26
04.04.24 u Estació meteorològica,connect.program.local,

Estació metereològica per a connectar a un programador local, instal·lada en alçada i calibrada
PROJECTE 79,040,27

79,04292,750,27
04.04.25 u Filtre reg D=1´´1/2 plàstic

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

PROJECTE 447,045,94

447,0475,265,94
04.04.26 u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1'' conn.

Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
PROJECTE 158,725,94
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158,7226,725,94
04.04.27 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2´´ de diàmetre de connexió, amb cos de bronze,
per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

PROJECTE 1.949,575,94

1.949,57328,215,94
04.04.28 u Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o

Subministrament i instal·lació d'equip programador per a la centralització remota de la xarxa de reg; Equip de
SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent; d'alimentació 24 Vac i 4 estacions de reg    

PROJECTE 2.584,205,94

2.584,20435,055,94
04.04.29 u Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000

Subministrament i instal·lació d'equip repetidor per a la centralització remota de la xarxa de reg; Equip de SAM-
CLA SCR100 amb referència REP000 o equivalent; d'alimentació 9 V

PROJECTE 566,921,62

566,92349,951,62
04.04.30 u Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de

Llicència de control remot SAMCLA de la xarxa de reg i equip bàsic de control de reg
PROJECTE 2.025,000,27

2.025,007.500,000,27

53.671,69Total 04.04 XARXA DE REG..............................................

04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS
04.05.01 M2 Manteniment plantacions sector 2 anys

Manteniment durant dos anys de les plantacions. S'inclou la revisió i control del sistema de reg, la retirada de
les males herbes i el manteniment del munch orgànic, l'adobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i enta-
pissants, els treballs fitosanitaris i tots els treballs complementaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de
manteniment de l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona.

PROJECTE 41.746,0728.790,39

41.746,071,4528.790,39

41.746,07Total 04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS ...................

335.652,70Total 04 JARDINERIA I REG .....................................................................................................................

05 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA
05.01 PA Preservació i protecció de La Penya, recrescut

Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tasques necessàries per la preservació i pro-
tecció de La Penya en tot l'àmbit de les obres, tant a la zona del Falgar, La Verneda, l'aparcament i la pujada
des de l'aparcament a la Penya. Tasques consistents en la formació del recrescut de la mota amb terra vegetal
d'aportació, i el reperfilat i distribució del material necessari per deixar-ho totalment acabat, per evitar que les ai-
gües pluvials evaqüin per la paret de La Penya, o d'altres conseqüències.

PROJECTE 6.043,271,00

6.043,276.043,271,00
05.02 PA Vigilància i manteniment de La Penya,

Partida alçada d'import màxim a justificar, per la realització de les tasques necessàries per la vigilància i mante-
niment de La Penya en tot l'àmbit de les obres, tant a la zona del Falgar, La Verneda, l'aparcament i la pujada
des de l'aparcament a la Penya. Tasques consistents en la vigilància, mantgeniment i reparació del recrescut
de la mota amb terra vegetal d'aportació, i el reperfilat i distribució del material necessari per deixar-ho total-
ment acabat, per evitar que les aigües pluvials evaqüin per la paret de La Penya, o d'altres conseqüències, du-
rant el periode d'uny any. Inclou totes les visites a l'àmbit, el material, maquinària, mà d'obra i mitjans necessa-
ris, pel manteniment i preservació idònia de La Penya.

PROJECTE 6.021,862,00

6.021,863.010,932,00
05.03 ut Formació refugi nidificació d'aus a La Penya, 60cm

Realització dels treballs necessaris per la formació d'un nou refugi de nidificació d'aus a La Penya, de profundi-
tat 60cm, Ø15cm i pendent descent cap a l'exterior del 2%. Els forats es realitzaran en llocs en lloc adients esta-
bles de La Penya, que no provoquin cap desmoronament de la paret, i a una alçada prevista a 2/3 d'alçada des
de l'explanada inferior i a 1/3 de la part superior. Inclosos treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris.

PROJECTE 117,467,00

117,4616,787,00

12.182,59Total 05 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA..........................................................................

06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
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06.01 PA Obres no previstes en projecte aplicació Quadres
Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes en el projecte i amb aplica-
ció dels preus del mateix.

PROJECTE 21.992,081,00

21.992,0821.992,081,00
06.03 PA Cartells anunci obra

Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministre i col.locació de cartell d'anunci de l'obra homologat
per l'entitat promotora de les obres.

PROJECTE 2.250,003,00

2.250,00750,003,00
06.04 PA Manteniment termini garantia de les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim pel mateniment de les obres d'urbanització, excepte jardineria, durant
el termini de garantia de 12 mesos.

PROJECTE 2.680,001,00

2.680,002.680,001,00
06.05 PA Control qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les unitats d’obra d’acord amb el pro-
grama i les especificacions de la direcció facultativa.

PROJECTE 6.500,001,00

6.500,006.500,001,00
06.06 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut
al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les neces-
sàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada,
reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

PROJECTE 17.800,001,00

17.800,0017.800,001,00
06.07 Ut Aixecament plànol topogràfic

Aixecament de plànol topogràfic de tota l'actuació una vegada acabada l'obra, amb ordinador, aixecament de
tots els serveis i instal.lacions i actualització de plànols as-built.

PROJECTE 2.450,001,00

2.450,002.450,001,00
06.08 PA Topografia replanteig obres

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització de tots els treballs de camp i gabinet de topografia
en el replanteig de totes les unitats d’obra amb els medis a facilitar per l’empresa constructora, d’acord amb les
directrius de la direcció facultativa.

PROJECTE 1.452,001,00

1.452,001.452,001,00
06.09 Ml Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram

Neteja interior de la xarxa existent de clavegueram
PROJECTE 4.260,003.000,00

4.260,001,423.000,00
06.10 PA Inspecció xarxa clavegueram amb càmera TV

Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV per em-
presa autoritzada, amb entrega de l'enregistrament de la xarxa en format digital i informe del tècnic especialit-
zat amb plànol amb indicació d'incidències, escomeses i geometries singulars de la xarxa.

PROJECTE 2.300,001,00

2.300,002.300,001,00

61.684,08Total 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT.................................................................................

2.010.368,05TOTAL.........................................................................................................................................................
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RESUM PRESSUPOST I PRESSUPOST GENERAL

Modificació del Projecte d'acabament del parc del Falgar i La Verneda.

TM Les Franqueses del Vallès

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 ÀMBIT EL FALGAR 1.579.879,15 78,59%

01,01 ENDERROCS I DEMOLICIONS……...…...………………………………………………………………………………… 4.957,82 0,25%
01.02 MOVIMENTS DE TERRES……...…...……………………………………………………………………………………… 69.009,17 3,43%
01.03 XARXA DE DRENATGE……...…...…………………………………………………………….…………………………… 68.711,25 3,42%
01.04 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS SORTIDA DESAIGÜE LLAC……...…...………………………………………… 144.003,06 7,16%

01.04.01 FILTRE DE CAPTACIÓ D'AIGÜES……...…...…………………………………………………………… 12.014,67

01.04.02 OBRES COMPLEMENTÀRIES DERIVACIÓ AIGUA RIU……………………………………………… 131.988,39

01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE I CONTRAINCENDIS……...…...…………………………………………………………… 120.658,89 6,00%
01.06 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ……...…...…………………………………………………………………………… 153.378,42 7,63%
01.07 CASETA DE CONTROL, DEPURACIÓ I BOMBAMENT……...…...……………………………………………………… 33.990,43 1,69%
01.08 PASSOS DE SERVEIS……...…...……………..…………………………………………………………………………… 57.793,87 2,87%
01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC……...…...……………………………………………………………………………… 35.183,93 1,75%
01.10 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ……...…...…………………………………………………………………………… 130.895,06 6,51%
01.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS……...…...…………………………………………………………………………… 23.983,58 1,19%
01.12 ZONA D'ACCÉS……...…...…………………………………………………………………………………………………… 12.312,86 0,61%

01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS……...…...…………………………………………………………… 12.312,86
01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS……...…...………………………………………………………………………………… 418,29 0,02%
01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS……...…...……………………………………………………………………………………… 836,58 0,04%
01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL PARC……...…...…………………………………………………………… 3.618,29 0,18%
01.18 ACABAMENT DEL LLAC………......…...…………………………………………………………………………………… 574.372,38 28,57%

01.18.01 MOVIMENT DE TERRES ACABAMENT DEL LLAC……...…...………………………………………… 1.890,00
01.18.02 PALETERIA ACABAMENT DEL LLAC……...…...………………………………………………………… 65.038,50
01.18.03 FILTRACIÓ MECÀNICA ACABAMENT DEL LLAC……...…...…………………………………………… 53.102,00

01.18.03.01 EQUIPACIÓ……...…...…………………………………..………………………………………………… 34.002,00

01.18.03.02 XARXA HIDRÀULICA……...…...……………………………………………...………………………...… 19.100,00

01.18.04 FILTRACIÓ BIOLÒGICA ACABAMENT DEL LLAC……...…...…………………………………………… 183.487,00
01.18.04.01 PLANTES……...…...………………………………………………………………………………………… 172.917,00

01.18.04.02 AUXILIAR……...…...…………………………………………………………..…………………………… 10.570,00

01.18.05 ÀRIDS ACABAMENT DEL LLAC……...…...………………………………………………………………… 191.609,90
01.18.06 TRANSPORT ACABAMENT DEL LLAC……...…...………………………………………………………… 13.388,98
01.18.07 MÀ D'OBRA ACABAMENT DEL LLAC……...…...………………………………………………………… 65.856,00

01.19 VORADES I VORERES……...…...……………………………………………………………………….……………..…… 61.104,37 3,04%
01.20 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS……...…...………………………………………………………………………… 77.460,27 3,85%
01.21 TANCAMENTS……...…...…………………………………………………………...………………………….…………… 7.190,63 0,36%

3 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA 20.969,53 1,04%
03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS…...…...…………………………………………………………………………………… 970,14 0,05%
03.02 MOVIMENTS DE TERRES…...…...………………...……………………………………………………………………… 882,41 0,04%
03.03 XARXA DE DRENATGE…...…...……………………...……………………………………………………………………… 1.220,20 0,06%
03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC…...…...…………………….…………………………………………………………… 1.557,95 0,08%
03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES…...…...…………………………...…………………………………………………… 4.174,99 0,21%
03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS…...…...…………………………………………………………………………… 9.025,00 0,45%
03.07 SENYALITZACIÓ…...…...…………………………………………………………..………………………………………… 3.138,84 0,16%

4 JARDINERIA I REG 335.652,70 16,70%
04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA...…...……………………………….……………………………………………… 98.918,60 4,92%
04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT...…...…………………………………………………..………………………………… 44.350,90 2,21%
04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I PRATS...…...…………………………………………………………………… 96.965,44 4,82%
04.04 XARXA DE REG...…...………………………………………………………………………..……………….……………… 53.671,69 2,67%
04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS...…...…………………………………………………….……………………………… 41.746,07 2,08%

5 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA 12.182,59 0,61%

6 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT 61.684,08 3,07%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 2.010.368,05 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………… 261.347,85

6,00% Benefici industrial……….……………… 120.622,08

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….……… 381.969,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 2.392.337,98

21% I.V.A…………………………………..…………………………………………… 502.390,98

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.894.728,96

Puja el pressupost de tot el projecte a DOS-MILIONS VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT

EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Les Franqueses del Vallès, a març de 2013

Gesa, s.l
Josep Barberillo Gesa

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col.legiat 6.410
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