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1. ANTECEDENTS 

 

El  llac del Parc del Falgar es va construir com a part del projecte d’acabament del Parc, per 

restaurar i aprofitar racionalment els recursos de la zona.  

La   seva forma recorda a  la d’una gota d’aigua, ajustant‐se a  l’espai disponible. El  llac té una 

superfície  de  21.430  m²,  amb  una  capacitat  d’aigua  de  31.000  m³,  aproximadament.  La 

fondària mitjana del llac és de 1,50 metres. 

Per tal de garantir la deguda impermeabilització del  llac, es va fer  una anivellació amb terres 

seleccionades,  i  es  va  col∙locar  una  capa  de  protecció  tipus  geotèxtil,  làmina  impermeable 

armada, més una segona capa de geotèxtil de protecció superficial. 

La part interior del llac tindrà una capa de grava grossa que permetrà els refugi dels peixos. 

El llac s’omplirà per primera vegada amb les aigües del riu Congost. Quan hi hagin excedents, 

S’alliberarà aigua del llac, que es farà servir pel reg de la zona de la Verneda, concretament per 

la zona on es trobaran l’espècie vegetal Alnus glutinosa (vern). Actualment ja hi ha construïda 

una canalització per conduir  l’aigua des del  llac a  la Verneda. Els verns necessiten per el seu 

correcte desenvolupament sòls molt humits, per això i com a mesura preventiva, a la zona on 

es troben aquest arbres, també s’instal∙larà un sistema de reg per degoteig que serà activat en 

cas de no poder abastir la zona amb les aigües del llac. 

Si hi ha més excedents d’aigua, els regants de Llerona, podrien fer‐la servir pel reg dels seus 

horts,  la resta d’aigua sobrats anirà directament al riu Congost. A més aquesta aigua serà de 

molt bona qualitat ja que en el llac l’aigua es tractarà perquè la seva qualitat sigui idònia. 

Per  tal  de  garantir  l’oxigenació  de  l’aigua,  s’han  valorat  diferents  opcions  disponibles  en  el 

mercat.  Entre  elles,  i  per  garantir  el millor  estat  de  els  aigües  del  llac,  hem  optat  tant  per 

mètodes de filtració natural com de filtració artificial biològica. 

Per a la naturalització del marge del llac, es faran servir tècniques de bioenginyeria. Els marges 

del  llac es cubriran de vegetació aquàtica, sobre estructures de bionginyeria que permetin  la 

seva correcta implantació i posterior manteniment.  

A l’entorn del llac es configurarà un espai ampli de vegetació de ribera densa, amb arbustos i 

arbres que facin de l’espai un lloc intransitable per als usuaris, i que permeti la protecció visual 

i física de bona part del  la superfície del llac que ha de servir de refugi de fauna. 

Aquesta zona quedarà  tancada amb balles de  fusta per estar el més  integrada possible amb 

l’entorn. Quedarà prohibit el bany,  la navegació  i  la caça. Aquesta zona  li donarà un  impuls a 

l’entorn natural i potenciarà la conservació i repoblació d’espècies autòctones de la fauna i la 

flora, per aquest motiu cal potenciar el respecte a la zona ecològicament protegida. 
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Aquesta  futura gran reserva d'aigua esdevé un espai d’atracció d’aus aqüàtiques,  i  lloc per a 

allotjar peixos i amfibis, amb illes per a nidificació allunyades de les ribes. Les illes flotants, es 

trobaran a nivell, amb vegetació aquàtica perquè permeti un espai de refugi i cria per a peixos, 

amfibis  i aus. També es compta amb  l’illa del Pi del Falgar, arbre d’interès  local, que no serà 

accessible per a la gent, i també servirà d’espai de nidificació i cria. 

 

2. DEPURACIÓ D’AIGÜES  

L'aigua del  llac està a  la  intempèrie, per  tant és  receptora de  fines partícules de pols,  fulles 

d'arbres  i  restes  diverses  de  naturalesa mineral  i  orgànica  que  són  arrossegades  pel  vent  i 

altres agents. 

A  l'aigua  es  desenvolupen,  diferents  formes  de  vida  (algues,  petites  plantes  aquàtiques, 

microorganismes,  etc.)  que  contribueixen  a  la  degradació  de  les  característiques 

organolèptiques  de  la mateixa.  L'aigua,  amb  el  pas  dels  dies,  s'enterboleix  i  pot  presentar 

emanacions d'olor desagradables.  

Per evitar que tot això ocorri, cal que hagi una correcte renovació de  l'aigua, sotmetent‐se a 

processos d’oxigenació. 

 

3. FILTRACIÓ NATURAL ‐ILLES FLOTANTS VEGETADES‐ 

Les plantes macròfites són un tipus de vegetació aquàtica que es pot trobar adherida als fons o 

flotant a la superfície. Aquestes plantes serveixen per depurar l'aigua indirectament ja que, en 

realitat, són unes bactèries microbianes que s'aglutinen en  les seves arrels  les que purifiquen 

l'aigua. Aquestes bactèries sedimenten els contaminants i matèria orgànica depurant de forma 

totalment ecològica i natural, i evitant l’eutrofització del llac. 

És per això que proposem disposar illes flotants de plantes macròfites al llac. Aquesta tècnica 

de depuració de l'aigua consisteix a convertir les plantes que s'adhereixen a les profunditats en 

flotants de forma artificial. 

Per evitar alguns inconvenients de les arrelades (com la seva immobilitat), el filtre té les arrels, 

rizomes,  i  part  de  la  tija,  submergits mentre  que  la  resta  queda  a  la  superfície,  gràcies  a 

l’estructura de polietilè reciclat que li permet flotar. 

Amb aquests filtres s'obté tant un tractament secundari com terciari de l'aigua, suprimeix més 

de la matèria orgànica , també el fòsfor i el nitrogen. També s'ha descobert que alguns tipus de 

macròfites eliminen contaminació per metalls pesants. 

Les  illes vegetals  s’instal∙laran en mòduls de 2x1 m, es poden acoblar entre ells per  tots els 

costats,  fet  que  permet  la  formació  de  superfícies  d’illes  més  apropiades  estèticament. 

L’instal∙la cio de les mateixes es durà a terme procurant‐se sempre no ubicar‐les damunt dels 

difusor ni en el radi de caiguda d’aigua de la font. 
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Fig. 3. Esquema funcionament de les illes vegetals. (Font: Hidrolution) 

 

4. SISTEMES DE FILTRACIÓ 

 

Per  complementar  el  conjunt  de  filtració  natural  ja  esmentat,  es  crearan  dues  zones  amb 

Nymphaea de diferents varietats, essencials per a la formació d'espais ombrejats, morada de la 

fauna aquàtica.  

A més d’aquesta  filtració natural s'implantarà una filtració artificial biològica.  

Els  sistemes  de  filtració  artificial  es  caracteritzen  per  la  seva  fàcil  instal∙lació,  s'ubiquen 

habitualment en estanys  i  llacs  tant artificials  com naturals. Serveixen per a  la ventilació de 

llacs  artificials  proporcionant  un  hàbitat més  natural  i  sa  per  als  peixos,  reduint  la  florida 

d'algues, millorant la claredat de l'aigua i eliminant les possibles males olors. 

Aquesta consistirà en  la  instal∙lació de quatre circuits hidràulics, que succionaran aigua d’uns 

col∙lectors  i  d’uns  skimers  simultàniament.  Els  skimers  tenen  una  funció  imprescindible  de 

neteja de la part superficial del llac, de les partícules flotants així com una funció de filtratratge 

d’aigua abans que aquesta arribi a les bombes. 

Posteriorment aquesta aigua un cop ha arribat a  les bombes passarà per un equip ultraviolat 

UV  i  d’aquí  als  filtres  de  regeneració.  Aquests  filtres  es  basen  en  circuits  interns  que 

distribueixen l’aigua de forma homogènia gràcies al pas de la mateixa a través de minerals on 

tenen lloc diferents procesos: 
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 ‐ Creació de colònies bacterianes. 

 ‐  Retenció  i  bloqueig  de  nutrients,  partícules  metàl∙liques,  impureses  etc.  per  filtració 

mineral. 

 

‐  Fito  depuració,  realitzada  per  les  hidròfites  emergents  que  s'estableixen  en  aquests 

minerals. 

El disseny de  la  filtració artificial contempla dos  filtres de  regeneració units entre si per una 

cascada o  rierol  el qual  imprimeix  al mig un  extra d'oxigenació del qual  es beneficiaran  les 

colònies bacterianes del segon filtre, així com les hidròfites. 

 

També  està  previst  un  salt  d'aigua  o  cascada  a  l'illa  interna  que  ja  posseeix  el  llac,  la  qual 

es  proveirà  amb  un  circuit  independent  per  així  poder  temporitzar‐la  i  economitzar 

energia. 

 

Per a  la filtració artificial s'utilitzaran bombes trifàsiques que funcionaran a 1450 r.p.m,  i una 

eficiència  energètica  òptima,  dins  del  que  suposa  una  capacitat  de  bombament  de  fins 

5000l/h. 

L’objectiu  és  evitar  l'eutrofització  de  l'ecosistema,  per  això  el  disseny  i  càlculs  

d'aquest  llac  van dirigits  a  aquesta  comesa  i  en base  a  l'ús per  al qual  es  crearà,  tenint  en 

compte que  s'hi establirà una gran varietat de  fauna aquàtica  i  fins  i  tot una gran quantitat 

d’espècies  de  la  família Anatidae,  per  la  qual  cosa  la  creació  d'un  ecosistema  equilibrat  es 

preveu  a  llarg  termini,  evolucionant  a  mesura  que  es  vagin  establint  tots  els  processos 

biològics i vagi madurant el biotip. 

Pel que  respecte  a  aquest  sistemes de  filtratge  artificial, es detallen  a  continuació  aspectes 

importants que es tenen en compte: 

S’ocultaren a la vista els elements tecnològics 

Es recomana mimetitzar  la caseta de bombament  i/o de control elèctric  i minimitzar  l'efecte 

visual de les canonades, filtres, etc. 

Es protegiren els cables elèctrics dins de conductes. 

Elecció acurada de la les bombes. 

S'han seleccionat les bombes tenint en compte els rigors del treball i les condicions d'operació 

amb l'eficiència energètica adequada. 

Selecció del sistema elèctric més adequat. 

Tota  la  instal∙lació ha de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especialment  la 

ITC‐31. La maquinària haurà de tenir marcatge CE. 
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Protecció per a l'hivern. 

S'han de preveure, des de la fase de projecte, les mesures per a la protecció contra les gelades. 

 

5. REVEGETACIÓ DELS TALUSSOS DEL LLAC. 

Per a una correcte naturalització, restauració  i protecció   dels marges del  llac  i per dissimular  la 

làmina impermeabilitzant de color blau que està a la vista actualment, considerem necessari dur a 

terme tècniques de bioenginyeria. 

La  bioenginyeria  és  una  ciència  que  combina  conceptes  de  mecànica,  biologia  i 
ecologia  amb  el  propòsit  de  crear  una  estructura,  "viva"  per  estabilitzar  el  terreny.    És  una 
tecnologia  que  ofereix  diverses  alternatives  per  al  control  d'erosió  i 
sedimentació i millora de la qualitat de l'aigua. 
 
L’  instal∙lació serà per tant damunt de  la  làmina  impermeabilitzant  ja existent, seguint el procés          

d’ execució detallat en els document adjunts. 

 

6. INSTRUCCIONS D’ÚS DEL LLAC 

No existeixen  instruccions específiques d’ús per aquest annex. Només cal dir que el  llac es  farà 
servir  pel  fi  al  que  està  destinat,  per  tant  queda  totalment  prohibida  la  pesca,  el  bany  i  la 
navegació, o  varietats d’aquestes.  Sempre  es  seguiran  les  instruccions d’ús  i manteniment del 
fabricant i del Tècnic de manteniment. 
 

7. OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 
Es faran les tasques de neteja, que consistiran en l’eliminació de restes vegetals, residus i brosses 
que per qualsevol motiu arribin al llac. Les operacions de neteja es faran tantes vegades com sigui 
necessari per mantenir el llac en bon estat de conservació, encara que com a mínim es realitzarà 
dues vegades a l’any. 

 
Es farà el control de la vegetació, que consistirà en la retirada de la vegetació invasiva no desitjada 
i el control de la vegetació implantada, per tal d’evitar la colmatació del llac. Les restes es retiraran 
de  forma  immediata. Aquesta operació  es  realitzarà de  forma  immediata  tantes  vegades  com 
resulti necessari per a que el llac presenti un bon estat de conservació, encara que com a mínim 
es realitzarà dues vegades a l’any. 
 
Amb  tots  tres sistemes proposats,  font, difusors  i  illes  flotants vegetades, considerem que  la 

qualitat  del  aigua  del  llac  serà  bona  i  adient  per  fer‐la  servir  pel  reg  en  cas  de  que  hagi 

excedents. Tot i així, com a mesures preventives cal fer cada 6 mesos una anàlisi de les aigües 

per conèixer realment  l’estat actual en el moment del mostreig. 



 
 

 

 

 

 



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 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX NÚM. 23.1 

MEMÒRIA DE L’EMPRESA PISCINES ECOLÒGIQUES 



 
 

 

 

 

 



 

 

 Jose Antonio Barrio Palla. 

                           N.I.F.10088129-F  

                          Pso.Llobregat, 46. 08755 (Castellbisbal). 

 

 

Cliente : GESA 

Fecha: 18-12-2013 

Lugar de instalación:  Franqueses del Vallés 

Denominación del trabajo: Naturalización de lago. 

Descripción: Lago biológico de 18000m2 aproximadamente, con una capacidad de 25 millones 

de litros de agua, al cual se dotará de dos tipos de filtración, la primera es una fitofiltración 

natural a base de hidrófitas ó macrófitas elegidas específicamente para este cometido, que 

conjuntamente con los herbazales de planta helófita arraigada en fibra de coco y las islas 

flotantes con esa misma estructura establecen la filtración natural primaria con la que se 

buscará un equilibrio del biotipo a largo plazo. 

Las mantas vegetadas cubrirán todo el perímetro del lago, incluido la isla. Para cumplimentar 

la filtración con helófitas emergentes se formará una zona o isla sumergida de 900-1000m2 y a 

0,80m de profundidad donde se ubicarán hidrófitas arraigadas totalmente sumergidas, el 

potencial mayor de estos ejemplares es su función oxigenante. 

Para cerrar el conjunto “Filtración Natural” se crearán dos zonas con Nymphaea de diferentes 

variedades, esenciales para la formación de espacios sombreados, cobijo de la fauna acuática. 

Para cumplimentar la filtración natural se implantará una filtración artificial biológica. Para ello 

se instalarán cuatro circuitos hidráulicos, los cuales succionarán agua de unos colectores  y de 

los skimers simultáneamente, dichos skimers se realizarán de obra  y su función es 

básicamente la limpieza de la línea de flotación de lago además  de filtrar el agua antes de 

llegar a las bombas. 

Una vez el agua haya sido filtrada por los skimers está es impulsada a través de los equipos UV 

(encargados de la desinfección y erradicación del  alga unicelular) hacia los filtros de 

regeneración. Estos filtros se basan en circuitos internos que distribuyen el agua 

homogéneamente, forzando el paso a través de los diferentes minerales, donde se crean 

varios procesos: 



*- Creación de colonias bacterianas. 

*- Retención y bloqueo de nutrientes, partículas metálicas, impurezas etc. Por filtración 

mineral. 

*- Fito depuración, realizada por las hidrófitas emergentes que se establecen en estos 

minerales. 

El diseño de la filtración artificial contempla dos filtros de regeneración unidos entre sí por una 

cascada  o riachuelo el cual imprime al medio un extra de oxigenación del que se beneficiarán 

las colonias bacterianas del segundo filtro, así como las hidrófitas de este. 

También está previsto un salto de agua o cascada en la isla interna que ya posee el lago, la cual 

se abastecerá con un circuito independiente para así poder temporizar la y economizar 

energía. 

Para la filtración artificial se utilizarán bombas trifásicas que funcionarán a 1450r.p.m; y una 

eficiencia energética óptima, dentro de lo que supone una capacidad de bombeo de hasta 

5000 l/h. 

Muestra máxima es evitar la eutrofización del ecosistema,por ello todos los cálculos y diseño 

de este lago van dirigidos a este cometido y  en base al uso para el que se va a crear, sabiendo 

que en él se establecerán una gran variedad de fauna acuática e incluso una gran cantidad de 

familias Anatidae; por lo que la creación de un ecosistema equilibrado se prevé a largo plazo, 

evolucionando a medida que se vayan estableciendo todos los procesos biológicos y vaya 

madurando el biotipo. 

 

Exclusiones a tener en cuenta: 

Las instalaciones eléctricas necesarias, acometidas hasta locales técnicos, etc. 

Todos los movimientos de tierra,  zanjas para tuberías y rellenos. 

Sistema automático de rellenado por evaporación, todo lo relacionado con desagües y traídas 

de agua, así como todos los trabajos de fontanería y líneas hidráulicas no contemplado en el 

presente presupuesto. 

No nos responsabilizamos de la estanqueidad del lago en cuestión, ya que la lámina 

impermeabilizante está instalada con anterioridad. 

 

 

Atentamente. 

 

 



 

 

    Toni Barrio (Técnico en Montajes y filtración).Toni Barrio (Técnico en Montajes y filtración).Toni Barrio (Técnico en Montajes y filtración).Toni Barrio (Técnico en Montajes y filtración).     

                Teléfono: 646 545721 

         toni@piscinasecologicas.com 

     Web: www.piscinasecologicas.com 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el Parc del Falgar i La Verneda s’han previst diferents tipus de paviments en funció de la seva finalitat 
i situació. Per tant trobem diferents seccions tipus de terreny: 
 

‐ Camins del Parc del Falgar i La Verneda 
‐ Aparcament 
‐ Camí de Can Morera 
‐ Zona d’esbarjo i descans 
‐ Zones verdes del Parc del Falgar i La Verneda 

 
El dimensionat del paviment amb algun tipus de trànsit s’ha fet a partir dels criteris de la instrucció 6.1‐
IC  “Secciones  de  firme”  del  Ministeri  de  Foment  de  2003,  i  de  l’àbac  de  Peltier.  Els  factors  que 
intervenen en el dimensionat dels vials són: 

1‐Trànsit 
2‐Esplanada 
3‐Materials del ferm 

 
 

2. DEFINICIÓ DEL PAVIMENT DELS CAMINS 
 

1‐Trànsit 
La secció del ferm és calcula en funció del número  i característiques dels vehicles pesats que circulen pel 
tram estudiat, durant el  termini del projecte. Aquest  termini es  fixa en un mínim de 25 anys. El  trànsit 
previst serà mínim ja que serà de vianants, i puntualment, de vehicles autoritzats pel manteniment del Parc. 
Per tant, el nombre de vehicles pesats/dia s’ha de considerar extraordinàriament baix o nul, de forma que 
llevat de situacions excepcionals no es superaran els 15 vehicles pesats diaris. 

 
2‐Esplanada 
La norma defineix 3 tipus d’esplanada en funció del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega 
de l’assaig de càrrega amb placa. S’ha considerat el cas més desfavorable d’esplanada existent del tipus E‐1. 

 
3‐Materials del ferm 
Per  a  la  definició  del  ferm,  s’ha  utilitzat  l’àbac  de  Peltier,  ja  que  la  Norma  6.1‐IC  no  contempla  el 
dimensionat per a paviments amb capa de rodadura de material granular. 

 
Per tant, i atès que la norma classifica el trànsit en vuit categories tipus, en funció de la IMDp dels vehicles 
pesats, s’ha adoptat la categoria T42 segons la Norma 6.1‐IC, o Classe A, segons l’Àbac de Peltier: 
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Aquesta classificació proporciona  la corba de referència a considerar que, conjuntament amb el valor de 
l’índex CBR, proporciona el gruix del ferm. 

 

 
 

Considerant un CBR de 5 (E1) i trànsit A, s’obté el gruix teòric del ferm, segons l’àbac següent: 
 

 
 

Es considera un gruix de ferm teòric de 23 cm. Pel càlcul del gruix del ferm real necessari, s’ha de tenir en 
compte la qualitat de cada material. A la taula següent es presenten alguns coeficients de qualitat a utilitzar 
(coeficient a aplicar per obtenir el gruix real): 
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Per assimilar el  tipus de material utilitzat, en aquest  cas àrids  reciclats,  s’ha  considerat un  coeficient de 
qualitat de 0,90. Per tant, s’obté un gruix real del ferm: 

 
Gruix real del  ferm = Gruix  teòric / coeficient Qualitat = 23/0,90 = 25,6cm → s’ha previst 40cm de  tot‐u 
reciclat més una capa d’acabat de 6 cm de sauló que compleix els mínim exigits. 

 
S’adjunta una taula dels casos més habituals, adaptada a la Norma 6.1‐IC: 

 

 
 

 

3. DEFINICIÓ DEL PAVIMENT DE L’APARCAMENT 
 

Per la definició del paviment de l’aparcament s’ha fet servir el mateix criteri de la definició de paviments del 

sector P, amb els següents paràmetres: 

 
‐ El trànsit més desfavorable previst en la zona és un T31. 
‐ La  categoria de l'esplanada és una E2. 
‐ La zona tèrmica estival: mitja 

 

El paquet del ferm escollit correspon a  l’aplicació directa de  la "Instrucción de Carreteras, Norma 6.1‐I.C. 

Secciones  de  firmes"  del Ministerio  de  Fomento.  Segons  les  característiques  definides  anteriorment,  es 

calcula l'estructura del ferm flexible segons la taula del “Catálogo de secciones de firme”.  

 

Es defineixen les seccions de ferm als següents quadres adjunts, on cada secció es designa per un número 

de tres o quatre xifres.  

 

La primera (si són tres xifres) o les dues primeres (si són quatre xifres) indica la categoria de trànsit pesat, 

des de T00 a T42. La penúltima indica la categoria d’esplanada, des de E1 a E3. L’última indica el tipus de 

ferm: 

‐ 1. Mescles bituminoses sobre capa granular 
‐ 2. Mescles Bituminoses sobre sòl‐ciment 
‐ 3. Mescles Bituminoses sobre grava‐ciment construïda sobre sòl‐ciment 
‐ 4. Paviment de formigó 
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S'ha adoptat la següent secció amb aglomerat sobre base granular: SECCIÓ ESTRUCTURAL 3121 
 

‐ 6 cm. de mescla bituminosa en calent AC16 surf D 
‐ 10 cm. de mescla bituminosa en calent AC22 base D 
‐ 20 cm. de base granular tot‐u artificial ZA‐20 
‐ 20 cm. de subbase granular tot‐u artificial ZA‐20 
‐ esplanada millorada 
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4. DEFINICIÓ DEL PAVIMENT PUJADA CAMÍ DE LA PENYA 
 

Per la definició del paviment de la pujada del camí de la Penya, s’ha considerat un trànsit reduït, donat que 

es tracta només de l’accés puntual de vehicles agrícoles. Els paràmetres considerats son: 

 
‐ El trànsit més desfavorable previst en la zona és un T42. 
‐ La  categoria de l'esplanada és una E2. 
‐ La zona tèrmica estival: mitja 

 

S'ha adoptat la següent secció amb formigó: SECCIÓ ESTRUCTURAL 4224 
 

‐ 20 cm. de formigó HA‐20/B/20/IIa i armat amb malla electrosoldada B500S 20x20cm Ø12mm. 
 
 

5. DEFINICIÓ DE LA RESTA DE ZONES 
 

A la resta de zones del parc, el paviment no està previst per cap tipus de trànsit de vehicles. Per a cada zona, 
les solucions seran les següents: 
 

‐ Zona d’esbarjo i descans: 20cm de Base de tot‐u reciclat i capa de sauló granulat 12cm. 
‐ Zones verdes del parc del falgar: Terra vegetal i hidrosembra. 
‐ Camí de Can Morera: Refinat i compactació de l’esplanada, 30cm de base ZA‐20 i mescla 

bituminosa en calent 5cm de AC16 surf D. 
 

 

6. VORERES I VORADES 
 

El present projecte contempla les voreres de la zona d’aparcament amb capa base de 20cm de tot‐ú reciclat 
i paviment de 15cm de  formigó ratllat HM‐20/B/20/IIa. Els guals de vianants aniran amb un acabat amb 
peces de panot de 20x20x4cm a  tacs, que anirà sobre una base de  formigó HM‐20/B/20/IIa de 10cm de 
gruix. Es formaran juntes a la vorera cada quaranta metres. Les voreres disposaran d’un pendent del 2% cap 
a la calçada, a efecte d’evacuar les aigües pluvials. 
 
En general,  les vorades dels camins es  formaran amb peces del  tipus vorada  jardí TJ8  i vorada  tauló F‐8 
segons seccions tipus reflectides al plànol 21.1. A la zona de l’aparcament es faran servir vorades amb peces 
del tipus T‐3, i per l’accés dels vehicles autoritzats, guals prefabricats de formigó tipus V‐60. 
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ANNEX NÚM. 25 

SENYALITZACIÓ I PANELLS INFORMATIUS 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar  i La 

Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès”, es  redacta el present annex, com a  recull d’una 

previsió d’instal∙lació dels cartells informatius del Parc, destinat a informar als seus usuaris, sobre 

les diferents zones  i activitats previstes, criteris  i normes d’ús  i manteniment, així com aspectes 

informatius sobre la fauna, flora i diversitat de l’entorn. 

2. TIPUS DE SENYALITZACIÓ I CRITERIS INFORMATIUS 

Els materials  previstos  per  a  la  senyalització  són  principalment  els  de  fusta  amb  ancoratges 

metàl∙lics, amb tonalitats naturals del propi material, tenint en compte que aquests són els que 

s’adapten i s’integren millor al paisatge natural de l’entorn. Les tonalitats predominants seran els 

marrons, terrossos i verds, de tons integrants a l’entorn. 

 

En base al criteri anterior, es proposen models de senyalització i panells que s’adaptin a l’entorn 

rural,  en  funció  de  cada  activitat  segons  cada  zona  del  Parc,  i  la  informació  a  incloure.  A 

continuació s’adjunten el tipus de senyalització i criteris informatius: 

 

SENYALITZACIÓ  ENTRADES  PARC:  Barbacanes  informatives  amb  horaris  d’obertura,  normativa 

d’ús i manteniment. 

 

SENYALITZACIÓ  ZONA  DEL  PARC:  Cartell  personalitzat  segons  zona  del  Parc  a  on  s’accedeix, 

Falgar/La Verneda. 

 

SENYALITZACIÓ ÀREES DEL PARC: Cartell personalitzat segons activitat, circuit esportiu, circuit de 

rehabilitació, àrea de jocs infantils, zona esbarjo i descans. 

 

SENYALITZACIÓ TIPOLOGIA ARBRE / ARBUST: Cartell personalitzat segons arbre /arbust, tipologia, 

etc. 

 

PANELLS INFORMATIUS FAUNA, FLORA I DIVERSITAT DE L’ENTORN: Faristols, senyals i barbacanes 

informatives. 

 

 

Als plànols núm. 27.2 Detalls Mobiliari del Parc i núm. 40 Planta Senyalització i panells informatius 

s’adjunta  la senyalització prevista. Durant  les obres  i prèvia a  la seva  instal∙lació, el contractista 

aportarà el contingut, model i les característiques del fabricant, que seran d’acceptació prèvia per 

part del promotor i la direcció facultativa. 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar  i La 

Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès”, es  redacta el present annex, com a  recull d’una 

previsió d’instal∙lació d’un mòdul prefabricat per  servei higiènic públic, destinat  als usuaris del 

Parc, que complementi els serveis higiènics previstos a l’edifici de recepció. 

2. SITUACIÓ I CARACTARÍSTIQUES DEL MÒDUL 

La  situació  prevista  del mòdul  prefabricat  s’ha  plantejat  a  prop  de  les  zones  de  depuració  i 

bombament del llac, principalment per aquests motius: 

 

‐ Permet  tenir  concentrades  les escomeses properes d’altres punts de  connexió,  com  la 

previsió de l’edifici principal, casetes de bombament, etc. 

‐ Donada  la gran  superfície del Parc, permet que els usuaris que es  trobin més al nord, 

puguin  fer servir aquest servei higiènic en cas necessari, sense haver de  recórrer  tanta 

distància fins a l’edifici de recepció. 

‐ La connexió a la xarxa de sanejament queda propera a la xarxa d’aigües residuals existent, 

a on es podrà connectar. 

 

En  referència  a  les  característiques  del  mòdul  higiènic,  s’ha  previst  un  volum  prefabricat, 

preferentment de fusta tractada a l’exterior, amb tots els accessoris inclosos, i adaptat a persones 

de mobilitat reduïda. Aquest tipus d’edifici tenen, entre d’altres, els següents avantatges: 

 

‐ Facilitat constructiva i ràpida instal∙lació al ser un mòdul prefabricat. 

‐ Justificació de  la normativa en matèria d’accessibilitat  i de  la  resta de normativa, amb 

l’aportació de certificats del fabricant. 

‐ Possibilitat  de  posterior  desmuntatge  i  recol∙locació  a  nova  ubicació  en  funció  de  les 

necessitats futures. 

‐ Utilització de materials idonis per la integració paisatgística de l’entorn, com la fusta. 

 

A continuació s’adjunten als exemples de mòduls prefabricats. Durant les obres i prèvia a la seva 

instal∙lació,  el  contractista  aportarà  el  model  i  les  característiques  del  fabricant,  que  seran 

d’acceptació prèvia per part del promotor i la direcció facultativa. 



 
 

 

 

 

 



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 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX NÚM. 26.1 

EXEMPLES DE MÒDULS PER SERVEIS HIGIÈNICS 



 
 

 

 

 

 



Els següents models i fabricants són orientatius. El mòdul a instal∙lar serà similar, amb 

acceptació prèvia del promotor i la direcció facultativa. 

 

Fabricant: ECO WC 

pol. ind. Mirabueno. c/Nicaragua 7. 23650 Torredonjimeno (jaen) 

comercial@ecowc.es 

 

 



 

   



Fabricant: J PUENTES 

Urbanització loma del calvario, 13. 23740 Andújar (Jaen) 

comercial@jjpuentes.com ‐ atención al cliente: 953 966 149 
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ANNEX NÚM. 27 

MILLORES PROPOSADES 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar  i La 

Verneda  del  T.M.  Les  Franqueses  del  Vallès”,  es  redacta  el  present  annex,  com  a  recull  de 

possibles propostes de millores respecte del projecte, per tal de que els licitadors puguin ofertar 

dintre de la seva plica durant el procés de licitació de les obres. 

 

Els licitadors podran ofertar l’import econòmic de les millores que considerin oportunes, d’acord 

amb  els  pressupostos  parcials  inclosos  en  l’apèndix  d’aquest  annex.  No  s’acceptaran  altres 

millores que no estigui incloses en aquest capítol.  

 

Durant  l’execució de  les obres,  es portaran  a  terme  les millores  en base  al pressupost màxim 

ofertat  pel contractista adjudicatari als preus indicats en el present annex.. 

 

L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar i/o escollir aquestes millores en funció de les 

necessitats i els seus criteris durant l’execució de les obres, d’acord amb els pressupostos parcials 

del present annex. 

 

Per tant, l’execució de les  millores requeriran la prèvia acceptació de l’Ajuntament. 

2. OBRES PREVISTES AL PROJECTE I A LES MILLORES 

Les obres previstes al projecte no estan  incloses dins de  les millores, corresponen a  les tasques 

d’acabament del  Falgar, dels  serveis  i  instal∙lacions necessàries,  la protecció de  La Penya,  i  les 

obres necessàries per  l’acabament del llac i una part  de l’aparcament,  de la jardineria i el reg. 

 

Les propostes de millores  s’han incorporat dins de dos grups ben diferenciats i que són, “millores 

1” i “millores 2” que corresponen a l’acabament de la jardineria tancaments i altres i al mobiliari 

urbà d’acord amb  el  següent detall: 

 

Les tasques previstes a les “millores 1” corresponen, a grans trets: 

‐ Tancaments 

‐ La Verneda 

‐ 73% de l’aparcament i el camí de La Penya 

‐ 73% de la jardineria i el reg de tot el Falgar i La Verneda 

‐ Mòduls de natura, agro‐botiga i serveis. 
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Les tasques previstes a les “millores 2” corresponen al mobiliari urbà i la senyalització. 

 

 

Els imports d’execució material (PEM) previstos per les millores son: 

‐ Millores 1:     1.286.429,47 € 

‐ Millores 2:       211.514,80 € 

‐ Total millores:    1.497.944,27 € 

 

A aquests imports no li seran d’aplicació despeses generals, ni benefici industrial ni IVA, ja que són 

imports de millores a executar, exemptes de cobrament es a dir sense cost per l’Ajuntament. 

 

A  l’apèndix  següent  s’adjunta  el  pressupost  de  les millores  proposades,  del  qual  els  licitadors 

hauran d’ofertar  l’import econòmic global que consideri oportú sense necessitat d’especificar el 

detall de les unitats d’obra a realitzar que ho determinarà l’Ajuntament durant la realització de les 

obres. 
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3. PROPOSTA DE MÒDULS DE NATURA, AGRO‐BOTIGA I SERVEIS 

A la zona d’accés es proposen com a millores, uns mòduls de natura, agro‐botiga i serveis. Aquests 

tindran una  funcionalitat  i aspecte estètic adaptat a  l’entorn natural que  li envolta.  La  finalitat 

d’aquests mòduls  serà  la de potenciar el  turisme natural de  la  zona,  i promoure  la educació  i 

respecte al medi ambient. També podran fer ús com agro‐botiga i serveis complementaris. 

 

S’han previst uns mòduls prefabricats  amb  acabats de  fusta,  amb distribucions  segons plànols 

adjunts,  que  aniran  situats  a  la  plataforma  existent.  Els mòduls  estaran  totalment  equipats  i 

acabats pel seu servei, com instal∙lacions, fusteries, paviments, sanitaris, etc. 

 

La distribució proposada als plànols corresponen a una solució orientativa. La solució definitiva 

haurà d’estar consensuada i aprovada per la direcció facultativa de les obres i per l’Ajuntament. A 

continuació s’adjunten alguns exemples. 
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APÈNDIX NÚM. 27.1 

PLÀNOLS DELS MÒDULS DE NATURA, AGRO‐BOTIGA I SERVEIS 
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APÈNDIX NÚM. 27.2 

PRESSUPOST DE LES MILLORES 1 



 
 

 

 

 

 



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

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01 ÀMBIT EL FALGAR

01.12 ZONA D'ACCÉS

01.12.01 MÒDULS NATURA, AGRO-BOTIGA I SERVEIS

01.12.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES ZONA MÒDULS DE NATURA
01.12.01.01.02M3 Enderroc mur formigó armat

Enderroc de mur de gruix variable de formigó armat amb compressor i càrrega a mà de runa sobre camió.Mesu-
ra: Sobre volum teòric existent.

3,150,35 11,6610,581mur existent oest, mur formigó forma U
MILLORES1

3,150,30 10,7411,371façana ppal. sud, mur formigó
3,150,30 7,097,501
3,150,30 10,0210,601mur interior formigó en L
3,150,30 1,130,304pilars de formigó

4,0640,640,1EiC
Total MILLORES1 6.520,3944,70

6.520,39145,8744,70
01.12.01.01.03M3 Demolició paret totxo massís, perforat o calat

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.

2,550,15 2,135,561Paret maó existent façana est
MILLORES1

0,100,15 0,106,451
2,550,15 2,646,901Paret maó existent façana nord

Total MILLORES1 261,284,87

261,2853,654,87
01.12.01.01.05M3 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.

1,001material pel reblert completar forjat
sanitari:

MILLORES1

0,311,00 1,434,601ampliació forjat sanitari costat est
0,31 10,2333,001ampliació format sanitari costat nord

plataforma
1,2712,660,1EiC

Total MILLORES1 110,8813,93

110,887,9613,93
01.12.01.01.06M3 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.

44,7044,701Enderroc mur formigó
MILLORES1

4,774,771Enderroc parets maó
-13,9313,93-1deduir runes a profitar

Total MILLORES1 256,9535,54

256,957,2335,54
01.12.01.01.07M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

35,5435,541Transport runes
MILLORES1

Total MILLORES1 124,3935,54

124,393,5035,54
01.12.01.01.08M3 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.

0,222,90 65,84103,201formació rampes perímetre plataforma
MILLORES1

(perímetre promig x ample x h mig)
6,5865,840,1EiC

Total MILLORES1 70,9772,42

70,970,9872,42
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.12.01.01.09M3 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.

72,4272,421transport interior perím. plataforma
MILLORES1

Total MILLORES1 106,4672,42

106,461,4772,42

7.451,32Total 01.12.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE.......

01.12.01.02 MÒDULS DE NATURA, AGROBOTIGA I SERVEIS
01.12.01.02.02M3 Paviment de formigó acabat ratllat, color ocre

Subministrament i col.locació de paviment de formigó amb pigment per donar tonalitat color ocre,
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.

0,10 35,49354,921formació pendents plataforma
MILLORES1

Total MILLORES1 2.671,6935,49

2.671,6975,2835,49
01.12.01.02.03PA SiC Mòdul natura-agrobotiga, prefabricat acabat

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 distribució i model aprovat prèviament per l'ajuntament i la Di-
recció Facultativa, consistents en peces 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 es-
comeses dels serveis.

1,001Mòdul agro-botiga i natura
MILLORES1

Total MILLORES1 35.000,001,00

35.000,0035.000,001,00
01.12.01.02.04PA SiC Mòdul serveis higiènics, prefabricat acabat

Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execució de mòdul prefabricat per serveis higiè-
nics, format per mòduls prefabricat, de distribució i model aprovat prèviament per l'ajuntament i la Direcció Fa-
cultativa, consistents en peces 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 escome-
ses dels serveis.

1,001Mòdul agro-botiga i natura
MILLORES1

Total MILLORES1 15.750,001,00

15.750,0015.750,001,00
01.12.01.02.05PA SiC Mòdul servei complementari, prefabricat

Partida alçada a justificar d'import màxim, pel subministrament i execució de mòdul prefabricat per servei com-
plementari, format per mòduls prefabricat, de distribució i model aprovat prèviament per l'ajuntament i la Direc-
ció 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 esco-
meses dels serveis.

1,001Mòdul agro-botiga i natura
MILLORES1

Total MILLORES1 7.875,001,00

7.875,007.875,001,00

61.296,69Total 01.12.01.02 MÒDULS DE NATURA, ........................
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.12.01.03 ESCOMESES D'INSTAL·LACIONS DELS MÒDULS
01.12.01.03.01M3 Excavació manual o a màquina rasa terreny tot

Excavació de rases en terrenys tot tipus a mà . Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

0,500,50 1,636,501rases tub PVCØ250
MILLORES1

0,500,50 2,409,601rases tub PVCØ200
0,500,50 4,1816,701rases tub PVCØ160
0,500,50 7,2529,001rases tub PVCØ125
0,500,50 0,552,201rases tub PVCØ110
0,500,50 3,6814,701rases tub PVCØ50

Total MILLORES1 745,8619,69

745,8637,8819,69
01.12.01.03.02M3 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.

19,6919,691excavació rases
MILLORES1

Total MILLORES1 61,0419,69

61,043,1019,69
01.12.01.03.03M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

19,6919,691transport terres
MILLORES1

Total MILLORES1 19,6919,69

19,691,0019,69
01.12.01.03.04Ml 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 mitjançant peces especials (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i to-
talment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

6,506,501rases tub PVCØ250
MILLORES1

Total MILLORES1 255,196,50

255,1939,266,50
01.12.01.03.05Ml 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 mitjançant peces especials (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i to-
talment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

9,609,601rases tub PVCØ200
MILLORES1

Total MILLORES1 299,049,60

299,0431,159,60
01.12.01.03.06Ml 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 mitjançant peces especials (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i to-
talment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

16,7016,701rases tub PVCØ160
MILLORES1

Total MILLORES1 337,6716,70

337,6720,2216,70
01.12.01.03.07Ml 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 mitjançant peces especials (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i to-
talment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

29,0029,001rases tub PVCØ125
MILLORES1

Total MILLORES1 191,4029,00
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191,406,6029,00
01.12.01.03.08Ml 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 mitjançant peces especials (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes i to-
talment blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

2,202,201rases tub PVCØ110
MILLORES1

Total MILLORES1 14,522,20

14,526,602,20
01.12.01.03.09Ml 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, in-
cloent 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 mitjançant peces especials (mane-
guet 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.

14,7014,701rases tub PVCØ50
MILLORES1

Total MILLORES1 90,1114,70

90,116,1314,70
01.12.01.03.10Ut 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. Ta-
pa de formigó de 50x50 cms.

4,004ARQUETES SIFÒNIQUES
REGISTRABLES

MILLORES1

Total MILLORES1 793,844,00

793,84198,464,00
01.12.01.03.11Ut 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.

4,004
MILLORES1

Total MILLORES1 356,764,00

356,7689,194,00
01.12.01.03.12PA Connexió amb xarxa existent, sanejament edifici

Connexió de la canonada amb la xarxa existent, del conjunt del sanejament de l'edifici de recepció. S'inclouen
totes les peces i les proves necessàries anteriors a la posada en funcionament.

1,001Conjunt connexions a xarxa existent
MILLORES1

Total MILLORES1 348,311,00

348,31348,311,00
01.12.01.03.13PAJEscomesa Instal.lació d'electricitat, partida alçada

Escomesa Instal.lació d'electricitat per corrent i enllumenat en compliment del REBT, segons plànols de projec-
te, format per armari per allotjar comptador companyia, quadre de distribució dins armari amb clau, subquadre,
aparellatge (magnetotèrmics, diferencials, protector sobretensions, ICP, IGA i embornaments), cablejat, conduc-
tes, mecanisme, presa de terra mitjançant cable de Cu nu de 35 mm2 i piques d'acer recobert de Cu de
16mm-2m, etc. Amb tots els components i treballs necessaris pel seu correcte funcionament, 

1,001Escomesa Instal·lació elèctrica
MILLORES1

Total MILLORES1 820,001,00

820,00820,001,00
01.12.01.03.14PAJEscomesa Instal.lació de telefonia, partida alçada a

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, connexions a xarxa, etc. als llocs indicats pel promotor. To-
talment acabat i en correcte funcionament.

1,001Telefonia
MILLORES1

Total MILLORES1 280,001,00
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280,00280,001,00
01.12.01.03.15Ut 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 funcionament.

2,002Extintors en quadres elèctrics
MILLORES1

Total MILLORES1 140,242,00

140,2470,122,00
01.12.01.03.16Ut Extintor eficàcia 21A-113B POLS ABC

Subministrament i instal.lació d'extintor manual de 6kg de pols seca polivalent 21A-113B. Inclosos tots els mate-
rials i treballs necessaris per deixar-ho totalment instal.lat i en correcte funcionament.

3,003pas serveis, vestidor i espai reciclat
MILLORES1

Total MILLORES1 210,363,00

210,3670,123,00
01.12.01.03.17PAJPlaques senyalització,p/indicació mesures

Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació d'aparells de protecció contra incendis, sortides d'e-
mergència, vies d'evacuació, etc., de mides homologades, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i
DIN, fixada mecànicament.

1,001senyalització cartells
MILLORES1

Total MILLORES1 160,001,00

160,00160,001,00

5.124,03Total 01.12.01.03 ESCOMESES D'INSTAL·LACIONS .....

73.872,04Total 01.12.01 MÒDULS NATURA, AGRO-BOTIGA I ......

73.872,04Total 01.12 ZONA D'ACCÉS..............................................

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.

14,8826,571Mirador superior inici camí penya
MILLORES1

0.56
84,93151,661Quart tram camí de la penya 0.56

9,98178,230,1EiC 0.56

Total MILLORES1 9.152,09109,79

9.152,0983,36109,79
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, alçada h=1m, amb una sepa-
ració 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 especials, execució de fonamentació de pilars de mides 20x20cm
i h=40 a 50cm, totalment col.locada.

178,53178,531Tercer tram camí de la penya
MILLORES1

628,17628,171perímetre llac i resclosa
79,07790,740,1EiC

Total MILLORES1 29.186,12885,77

29.186,1232,95885,77
01.21.03 Ml Tanca Tordera 1501, h=1,5m, reixa electr. i 3

Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 1501 o similar, alçada h=1,5m, amb una sepa-
ració 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.

19,7619,761Segon tram camí de la penya
MILLORES1

151,71151,711Filtre regeneració al nord del llac
17,15171,470,1EiC

Total MILLORES1 17.858,54188,62

17.858,5494,68188,62
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01.21.04 Ml Tanca Tordera 2001, h=2m, reixa electr. i 3
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m, amb una sepa-
ració 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.

63,2963,291Esplanada entrada i inici camí penya
MILLORES1

17,9517,951Tanca costat oest entrada ppal.
11,0211,021Entrada nord al parc, costat oest

8,048,041Entrada nord al parc, costat est
10,03100,310,1EiC

Total MILLORES1 12.521,35110,33

12.521,35113,49110,33
01.21.05 u Porta Tordera 2001, h=2m, ample 17m, reixa electr.

Subministrament i col·locació de Porta corredissa de tancament tipus Tordera 2001 o similar, alçada h=2m i am-
ple 17m, amb estructura de tub rectangular de 80x30x2mm desmuntable en tres trams (per facilitar el trans-
port), 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 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 imprimació i es-
malt de poliuretà de dos components. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i peces especials, execu-
ció 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 lliu-
res de crom i arsènic.

1,001Porta entrada principal
MILLORES1

Total MILLORES1 5.192,591,00

5.192,595.192,591,00
01.21.06 u Porta Tordera 2001, h=2m, ample 5m, reixa electr. i

Subministrament i col·locació de Porta abatible dues fulles de tancament tipus Tordera 2001 o similar, alçada
h=2m i ample 5m, amb estructura de tub rectangular de 80x30x2mm, fusta de diàmetre 80mm tallada a mitja ca-
nya 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 tancament de l'element s'ha contemplat una doble guia realitza-
da 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, ele-
ments 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.

1,001Porta entrada nord
MILLORES1

Total MILLORES1 1.834,591,00

1.834,591.834,591,00
01.21.07 u Automatismes Porta Tordera 2001, ample 17m,

Subministrament i col·locació de l'automatisme per la porta corredissa de tancament tipus Tordera 2001 o simi-
lar, alçada h=2m i ample 17m, format pel conjunt del motor, cremallera, fotocèl·lules de seguretat, comanda-
ment 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, totalment col.locada i en cor-
recte funcionament

1,001Mecanisme porta entrada principal
MILLORES1

Total MILLORES1 1.768,431,00

1.768,431.768,431,00
01.21.08 u Automatismes Porta Tordera 2001, ample 5m,

Subministrament i col·locació de l'automatisme per la porta corredissa de tancament tipus Tordera 2001 o simi-
lar, 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, elements
auxiliars i peces especials i els treballs i materials per la pressa de corrent, totalment col.locada i en correcte
funcionament

1,001Mecanisme porta entrada nord
MILLORES1

Total MILLORES1 1.430,261,00

1.430,261.430,261,00
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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 plànols, de fusta de pi de flandes encastats 80cm amb fo-
nament 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 zona.

cada peça 4,8m:
MILLORES1

4,004zona observació est llac
3,003zona observació sud-oest llac
4,004zona observació nord-oest llac

Total MILLORES1 10.230,0011,00

10.230,00930,0011,00
01.21.10 Ml Reixat acer plastificat 2,00m amb bruc de protecció

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.

30,0030,001zona observació est llac
MILLORES1

30,0030,001zona observació sud-oest llac
30,0030,001zona observació nord-oest llac

Total MILLORES1 2.495,7090,00

2.495,7027,7390,00

91.669,67Total 01.21 TANCAMENTS................................................

165.541,71Total 01 ÀMBIT EL FALGAR .....................................................................................................................

02 ÀMBIT LA VERNEDA

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, trans-
port i cànon a abocador autoritzat.

150,00150,001Zona horts
MILLORES1

Total MILLORES1 198,00150,00

198,001,32150,00

198,00Total 02.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS......................

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 cànon a abocador autoritzat.
Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament. 

3,00 645,00430,000,5Previsió, part del camí sense voreres
sobre la mota

MILLORES1

(aprox. la meitat del tram)
32,25645,000,05EiC

Total MILLORES1 1.374,82677,25

1.374,822,03677,25
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  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.

3,00 1.290,00430,001Camí ppal. amb vorades
MILLORES1

3,00 450,00150,001Ramal diagonal sud verneda
3,00 105,0035,001Camí sota pont, connexió entre camins

92,251.845,000,05EiC
Total MILLORES1 1.452,941.937,25

1.452,940,751.937,25
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'entiba-
ció necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

0,302,50 22,5030,001Zona aiguamoll mitja canya (de
drenatges i rec desguàs)

MILLORES1

2,2522,500,1EiC
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Total MILLORES1 115,0924,75

115,094,6524,75
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 proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

0,500,40 6,2015,502Vorada terminació corba camí al sud, 2
costats

MILLORES1

0,500,40 13,1465,701Vorada terminació camí diagonal sud
0,500,40 14,6873,421Vorada est camí sota pont verneda
0,500,40 64,18320,881Vorada oest camí sota pont verneda

fins pas vianants
0,500,40 16,7883,921vorada est camí fins pas vianants
0,500,40 3,2016,001vorada encintat costat gual vianants

entrada parking
0,500,40 14,0035,002vorada camí connexió entre camins

sota pont, 2 costats
13,22132,180,1EiC

Total MILLORES1 857,86145,40

857,865,90145,40
02.02.05 M2 Repàs manual d'excavacions

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

repàs fons:
MILLORES1

0,40 12,4015,502Vorera terminació corba camí al sud, 2
costats

0,40 26,2865,701Voreres terminació camí diagonal sud
0,40 29,3773,421Vorera est camí sota pont verneda
0,40 128,35320,881Vorera oest camí sota pont verneda

fins pas vianants
0,40 33,5783,921vorera est camí fins pas vianants
0,40 6,4016,001vorera encintat costat gual vianants

entrada parking
0,40 28,0035,002vorera camí connexió entre camins

sota pont, 2 vorades
repàs parets:

0,50 31,0015,504Vorera terminació corba camí al sud, 2
costats

0,50 65,7065,702Voreres terminació camí diagonal sud
0,50 73,4273,422Vorera est camí sota pont verneda
0,50 320,88320,882Vorera oest camí sota pont verneda

fins pas vianants
0,50 83,9283,922vorera est camí fins pas vianants
0,50 16,0016,002vorera encintat costat gual vianants

entrada parking
0,50 70,0035,004vorera camí connexió entre camins

sota pont, 2 vorades
0,302,50 22,5030,001Zona aiguamoll mitja canya

47,51950,290,05EiC
Total MILLORES1 607,13995,30

607,130,61995,30
02.02.06 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.

0,05 33,86677,251Neteja camí maq.
MILLORES1

0,26 503,691.937,251Neteja terreny
24,7524,751excav. cel obert

145,40145,401rases per vorades
Total MILLORES1 2.193,87707,70

2.193,873,10707,70
02.02.07 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

707,70707,701Transport terres
MILLORES1

Total MILLORES1 707,70707,70

707,701,00707,70
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.
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

1,001Previsió retirada pedres
MILLORES1

Total MILLORES1 1.350,001,00

1.350,001.350,001,00

8.659,41Total 02.02 MOVIMENTS DE TERRES..............................

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 proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

2,505,00 62,505,001Tubs Fø 60
MILLORES1

3,1062,000,05EiC
Total MILLORES1 387,0465,60

387,045,9065,60
02.03.02 M2 Repàs manual d'excavacions

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

5,00 25,005,001Tubs Fø 60
MILLORES1

1,2525,000,05EiC
Total MILLORES1 16,0126,25

16,010,6126,25
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·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

1,005,00 25,005,001Tubs Fø 60
MILLORES1

1,2525,000,05EiC
Total MILLORES1 449,1426,25

449,1417,1126,25
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:so-
bre perfil teòric sense esponjament.

1,005,00 25,005,001Tubs Fø 60
MILLORES1

1,2525,000,05EiC
Total MILLORES1 111,3026,25

111,304,2426,25
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 descàrre-
ga. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

1,505,00 37,505,001Tubs Fø 60
MILLORES1

1,8837,500,05EiC
Total MILLORES1 81,9139,38

81,912,0839,38
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.

1,505,00 37,505,001Tubs Fø 60
MILLORES1

1,8837,500,05EiC
Total MILLORES1 57,8939,38

57,891,4739,38
02.03.07 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.

65,6065,6Excavació terres
MILLORES1

Total MILLORES1 203,3665,60

203,363,1065,60
02.03.08 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

65,6065,6Transport terres
MILLORES1
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UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

Total MILLORES1 65,6065,60

65,601,0065,60
02.03.09 Ml Formació de cuneta en terres

Formació de cuneta en terres als laterals del camí a mà i a màquina, incluit reperfilat, càrrega, transport i cànon
abocador de les terres sobrants.

1.075,001.075,001Camins
MILLORES1

53,751.075,000,05EiC
Total MILLORES1 6.874,091.128,75

6.874,096,091.128,75
02.03.10 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.

1,00 60,0015,004Gual
MILLORES1

Total MILLORES1 2.905,2060,00

2.905,2048,4260,00
02.03.11 Ml Claveguera tub formigó  60 cm

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.

10,005,002Nou gual
MILLORES1

Total MILLORES1 499,5010,00

499,5049,9510,00
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'excavació, el rebliment, l'encofrat, el desencofrat, el formigonat, l'ar-
mat i el transport a abocador dels materials sobrants.

1,001
MILLORES1

Total MILLORES1 611,691,00

611,69611,691,00
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 sobrants, encofrat i formació de rampes per deixar la partida to-
talment acabada.

75,0075
MILLORES1

3,7575,000,05EiC
Total MILLORES1 10.631,2578,75

10.631,25135,0078,75
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.

2,50 1.200,0030,0016Zona aiguamoll mitja canya formigó 16
Kg/m²

MILLORES1

120,001.200,000,1EiC
Total MILLORES1 1.570,801.320,00

1.570,801,191.320,00
02.03.15 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.

0,202,50 240,0030,0016Zona aiguamoll mitja canya formigó
MILLORES1

24,00240,000,1EiC
Total MILLORES1 30.959,28264,00

30.959,28117,27264,00

55.424,06Total 02.03 GUAL I ZONA HUMIDA ..................................
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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 me-
cànics. Inclou la neteja i esbrossada del sotabosc i tala d'arbres i arbustos, i la càrrega sobre camió i el trans-
port a l'abocador dels materials sobrants.

5,00 100,0020,001zona treball nou mur
MILLORES1

10,00100,000,1EiC
Total MILLORES1 55,00110,00

55,000,50110,00
02.04.02 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis me-
cànics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.

2,002zona treball nou mur
MILLORES1

2,002EiC
Total MILLORES1 237,684,00

237,6859,424,00
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 proporcional d'entibació neces-
sària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.

0,802,50 24,0012,001fonament nou mur
MILLORES1

2,4024,000,1EiC
Total MILLORES1 155,7626,40

155,765,9026,40
02.04.04 M2 Repàs manual d'excavacions

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

2,50 30,0012,001fonament nou mur, fons
MILLORES1

0,80 19,2012,002fonament nou mur, parets long.
0,80 4,002,502fonament nou mur, parets transv.

5,3253,200,1EiC
Total MILLORES1 35,7058,52

35,700,6158,52
02.04.05 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.

26,4026,401excavació rases
MILLORES1

Total MILLORES1 81,8426,40

81,843,1026,40
02.04.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

26,4026,401Transport terres
MILLORES1

Total MILLORES1 26,4026,40

26,401,0026,40
02.04.07 M3 Transport de restes vegetals 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.

0,05 5,50110,001neteja zona verda
MILLORES1

0,70 2,804,001arbres
Total MILLORES1 20,758,30

20,752,508,30
02.04.08 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vegetals com arbres, arbustos, etc.

8,308,301transport restes vegetals
MILLORES1

Total MILLORES1 66,408,30

66,408,008,30
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.
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2,50 30,0012,001fonament nou mur
MILLORES1

3,0030,000,1EiC
Total MILLORES1 255,4233,00

255,427,7433,00
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.

0,702,50 1.911,0012,0091fonament nou mur (91 kg/m³)
MILLORES1

4,500,30 1.296,0012,0080parament nou mur (80 kg/m³)
320,703.207,000,1EiC

Total MILLORES1 4.197,963.527,70

4.197,961,193.527,70
02.04.11 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.

0,702,50 21,0012,001fonament nou mur (91 kg/m³)
MILLORES1

Total MILLORES1 2.462,6721,00

2.462,67117,2721,00
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: Superfi-
cie teòrica encofrada.

4,50 54,0012,001mur in situ, encofrat a 1 cara
MILLORES1

4,500,30 2,702laterals mur
5,6756,700,1EiC

Total MILLORES1 755,9262,37

755,9212,1262,37
02.04.13 M3 Formigó de color terrós, en mur HA-25/B/20/IIa

Mur de formigó, amb pigments colorants de color terrós similar a La Penya, per armar tipus HA-25/B/20/IIa, for-
migonat amb bomba. Mesura: Volum teòric projecte sense mermes.

4,500,30 16,2012,001formigonat mur in situ
MILLORES1

1,6216,200,1EiC
Total MILLORES1 2.121,8317,82

2.121,83119,0717,82
02.04.14 Ml Drenatge amb tub corrugat de doble paret PVC Ø

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.

4,504,501desviació sortida aigües pel costat mur
MILLORES1

4,002,002Extrems tubs per desviar aigües
0,858,500,1EiC

Total MILLORES1 364,569,35

364,5638,999,35
02.04.15 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.

1,00 4,504,501desviació sortida aigües pel costat mur
MILLORES1

1,00 4,002,002Extrems tubs per desviar aigües
0,858,500,1EiC

Total MILLORES1 16,369,35

16,361,759,35

10.854,25Total 02.04 MUR DE CONTENCIÓ REFORÇ DE LA ........
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02.05 XARXA DE DRENATGE
02.05.01 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. 

5,005Tapes sanejament zona Verneda
MILLORES1

3,003EiC
Total MILLORES1 1.056,008,00

1.056,00132,008,00
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.

10,0010
MILLORES1

Total MILLORES1 109,2010,00

109,2010,9210,00
02.05.03 Ut SiC Bastiment i reixa fundició dúctil model

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable, de 920x920x45 mm exterior del marc, i mides de la rei-
xa 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.

1,001
MILLORES1

Total MILLORES1 220,051,00

220,05220,051,00
02.05.04 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. 

5,005Tapes sanejament zona Verneda
MILLORES1

Total MILLORES1 1.109,155,00

1.109,15221,835,00

2.494,40Total 02.05 XARXA DE DRENATGE .................................

02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
02.06.02 Ut Aixecament topogràfic punts llum, tapat malla

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 ta-
pat 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.

34,0034Arquetes enllumenat a tapar
MILLORES1

Total MILLORES1 586,8434,00

586,8417,2634,00
02.06.03 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. 

3,003previsió
MILLORES1

Total MILLORES1 136,353,00

136,3545,453,00

723,19Total 02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.................
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02.07 XARXA AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS LA VERNEDA
02.07.01 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. 

2,002
MILLORES1

2,002EiC
Total MILLORES1 528,004,00

528,00132,004,00
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 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.

61,0061,001Tram per nou hidrant
MILLORES1

4,002,002salvar diferència cota en aiguamoll
6,5065,000,1EiC

Total MILLORES1 630,6371,50

630,638,8271,50
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 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.

61,0061,001Tram per nou hidrant
MILLORES1

4,002,002salvar diferència cota en aiguamoll
6,5065,000,1EiC

Total MILLORES1 1.718,8671,50

1.718,8624,0471,50
02.07.05 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

1,0001connexió tram hidrant a xarxa existent
MILLORES1

Total MILLORES1 134,291,00

134,29134,291,00
02.07.06 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. 

1,001connexió tram hidrant a xarxa existent
MILLORES1

Total MILLORES1 221,831,00

221,83221,831,00
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 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.

1,001Connexió nou ramal a xarxa existent
MILLORES1

Total MILLORES1 210,771,00

210,77210,771,00
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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 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.

1,001Connexió nou ramal a xarxa existent
MILLORES1

Total MILLORES1 498,241,00

498,24498,241,00
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° 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, pres-
sió i neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

2,002dos canvis de rasant en aiguamoll
MILLORES1

Total MILLORES1 256,002,00

256,00128,002,00
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, 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.

1,001Conneció tram Ø150 a hidrant de Ø100
MILLORES1

1,001Connexió font a tub FD150
Total MILLORES1 177,002,00

177,0088,502,00
02.07.14 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.

1,001Nou hidrant
MILLORES1

Total MILLORES1 745,081,00

745,08745,081,00
02.07.15 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 nou ramal a xarxa existent
MILLORES1

Total MILLORES1 435,381,00

435,38435,381,00

5.556,08Total 02.07 XARXA AIGUA POTABLE I CONTRA ...........
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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 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 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-ca-
nonada d'inox A304L, corba de sortida, bigueta de subjecció de canonada , vàlvula de comporta ,vàlvula de re-
tenció, manòmetre amb clau de pas, aixeta de presa de mostres, connexió amb canonada de PEØ110 i petit
material, cable submergible 3x16mm2, empalmes i joc de sondes, 320m de cable especial submergible de son-
des 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.

1,001Bomba pou caseta La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 12.302,321,00

12.302,3212.302,321,00
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 accesso-
ris de connexió, treballs de muntatge de tot l'equip, i posta en marxa amb proves. Totalment instal.lada i en fun-
cionament.

1,001Bomba pou caseta La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 1.800,001,00

1.800,001.800,001,00
02.08.03 Ut SiC dipòsit acumulador d'aigua a pressió pel reg

Subministrament i intal.lació de dipòsit acumulador d'acer galvanitzat d'aigua a pressió amb membrana separa-
dora interior pel reg gota a gota, de 250 litres. Inclòs vàlvules de pas, accessoris de connexió, treballs de mun-
tatge de tot l'equip, i posta en marxa amb proves. Totalment instal.lada i en funcionament.

1,001Bomba pou caseta La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 2.500,001,00

2.500,002.500,001,00
02.08.04 u Vàlvula esfera man.+rosca

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 material, totalment instal·lada.

3,0003Vàlvules caseta bombeig La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 257,253,00

257,2585,753,00
02.08.05 Ut Quadre elèctric control bomba reg La Verneda i

Subministrament i instal.lació dins de caseta de bomba de quadre elèctric per comandament i protecció de bom-
ba del pou de La Verneda amb arranc directe amb contactor, guardamotor i magnetotèrmic de protecció de ma-
niobra, control de nivell, comptahores, selector M-0-A, pilots de senyalització, bornes de connexió de senyalitza-
ció, 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 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.lació quadre elèctric, cables, connexions i posta en funciona-
ment. Incloent tota l'obra civil, i instal·lació per punt de llum i presa de corrent interior caseta.

1,001Quadre bomba La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 3.520,301,00

3.520,303.520,301,00
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.

1,001Projecte subministrament bomba La
Verneda

MILLORES1
1

Total MILLORES1 895,001,00

895,00895,001,00
02.08.07 PA Pintat de parets caseta existent Bombeig reg La

Pintat de parets de caseta de bombeig del Reg de La Verneda existent incloent totes les façanes, sostre i fuste-
ries de color a escollir per la DF amb dues capes i capa antigraffiti. Totalment acabat.
MILLORES1

22 abril 2014 Pàgina 16



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

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

1,001Pintat caseta bomba La Verneda 1

Total MILLORES1 322,001,00

322,00322,001,00
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.

1,001Reparació caseta bomba La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 2.305,501,00

2.305,502.305,501,00
02.08.09 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.

2,00 1,600,801portes accés caseta bomba La Verneda
MILLORES1

1

Total MILLORES1 193,201,60

193,20120,751,60
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.

1,001Drets cia. escomesa caseta bomba La
Verneda

MILLORES1
1

Total MILLORES1 1.845,001,00

1.845,001.845,001,00
02.08.11 Ut Projecte i legalitzacio instal.lació elèctrica

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

1,001Projecte instal·lació caseta bomba La
Verneda

MILLORES1
1

Total MILLORES1 2.356,001,00

2.356,002.356,001,00
02.08.12 PA Escomesa elèctrica de Baixa Tensió fins pou

Partida alçada d'import màxim a justificar pel pagament de l'import líquid a abonar a la companyia elèctrica sub-
ministradora per tal de realitzar la línia d'escomesa de Baixa Tensió pel bombeig del pou pel reg de La Verne-
da. Inclòs mòdul de companyia, ICP-M i IGA i comptador, totalment instal·lat.

1,001
MILLORES1

Total MILLORES1 4.498,401,00

4.498,404.498,401,00

32.794,97Total 02.08 EQUIP DE BOMBEIG XARXA DE REG LA ...
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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.

31,0015,502Vorera terminació corba camí al sud, 2
costats

MILLORES1

65,7065,701Voreres terminació camí diagonal sud
73,4273,421Vorera est camí sota pont verneda

320,88320,881Vorera oest camí sota pont verneda
fins pas vianants

83,9283,921vorera est camí fins pas vianants
16,0016,001vorera encintat costat gual vianants

entrada parking
59,09590,920,1EiC

Total MILLORES1 9.438,15650,01

9.438,1514,52650,01

9.438,15Total 02.09 VORADES I VORERES...................................

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.

0,203,00 396,00660,001Camí ppal. amb vorades
MILLORES1

0,203,00 90,00150,001Ramal diagonal sud verneda
0,203,00 6,0010,001costat pas vianants

49,20492,000,1EiC
Total MILLORES1 1.439,59541,20

1.439,592,66541,20
02.10.02 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.

15,0015,001previsió
MILLORES1

Total MILLORES1 46,5015,00

46,503,1015,00
02.10.03 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

15,0015,001transport de terres
MILLORES1

Total MILLORES1 15,0015,00

15,001,0015,00
02.10.04 M3 Estesa de material sobrant a l'excavació

M3 estesa del material sobrant de la excavació

541,20541,201excavació caixa
MILLORES1

-15,0015,00-1deduir transport abocador
Total MILLORES1 1.547,03526,20

1.547,032,94526,20
02.10.05 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

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

3,00 1.290,00430,001Camí sense voreres sobre la mota
MILLORES1

3,00 1.980,00660,001Camí ppal. amb vorades
3,00 450,00150,001Ramal diagonal sud verneda
3,00 30,0010,001costat pas vianants

187,503.750,000,05EiC
Total MILLORES1 2.008,133.937,50

2.008,130,513.937,50
02.10.06 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.

0,403,00 792,00660,001Camí ppal. amb vorades
MILLORES1

0,403,00 180,00150,001Ramal diagonal sud verneda
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0,403,00 12,0010,001costat pas vianants
98,40984,000,1EiC

Total MILLORES1 8.118,001.082,40

8.118,007,501.082,40
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·locació al 98% P.M. Mesura:
Per volum teòric sense esponjament.

0,063,00 118,80660,001Camí ppal. amb vorades
MILLORES1

0,063,00 27,00150,001Ramal diagonal sud verneda
0,063,00 77,40430,001Camí sense voreres sobre la mota
0,063,00 1,8010,001costat pas vianants

22,50225,000,1EiC
Total MILLORES1 4.234,73247,50

4.234,7317,11247,50

17.408,98Total 02.10 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS ..........

143.551,49Total 02 ÀMBIT LA VERNEDA ..................................................................................................................

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 7,301,005Serveis varis, 0.30
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 183,307,30

183,3025,117,30
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 2-30%:
MILLORES1

29,2040,001Entroncament nou paviment
aparcament

0.73

7,3010,001retirada vorades malmeses 0.73
21,9030,001Reparació paviment accés aparcament 0.73

163,52112,002noves voreres perimetre circuit vial 0.73
14,02192,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 360,99235,94

360,991,53235,94
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.

21,9030,001Vorades jardí malmeses
MILLORES1

0.73
2,1930,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 66,9724,09

66,972,7824,09
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 14,6040,001Entroncament ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
5,00 36,5010,001Reparació paviment accés aparcament 0.73

21,9030,001tram nou acces penya sota aglomerat
existent

0.73

40,8856,001tram nova vorera costat acces ctra.
sota aglomerat existent

0.73

40,8856,001camí accés penya (tram aglomerat
existent)

0.73

7,74212,000,05EiC 0.73

Total MILLORES1 495,63162,50

495,633,05162,50
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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 12,0533,001Demolició vorades
MILLORES1

0.73
0,16 26,00222,601Demolició pav. asfàltic 0.73

Total MILLORES1 275,1038,05

275,107,2338,05
03.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

38,0552,12transport runes
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 133,1838,05

133,183,5038,05
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 19,713,003varis
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 1.107,7019,71

1.107,7056,2019,71

2.622,87Total 03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS......................

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):
MILLORES1

0,500,40 9,4764,891vorada jardí 0.73
0,500,40 32,60223,301vorada tauló 0.73
0,500,40 21,38146,471vorada T3 0.73
0,501,00 1,614,401gual V60 0.73

Total MILLORES1 383,8565,06

383,855,9065,06
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:
MILLORES1

0,40 18,9564,891vorada jardí 0.73
0,40 65,20223,301vorada tauló 0.73
0,40 42,77146,471vorada T3 0.73
1,00 3,214,401gual V60 0.73

exc. vorades (inclòs EiC), repàs parets:
0,50 47,3764,892vorada jardí 0.73
0,50 163,01223,302vorada tauló 0.73
0,50 106,92146,472vorada T3 0.73
0,50 3,214,402gual V60 0.73

Total MILLORES1 274,89450,64

274,890,61450,64
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.

1,30 28,4730,001vorera al mig aparcament tram curt
MILLORES1

0.73
1,30 69,7573,501vorera al mig aparcament tram llarg 0.73

9,82134,550,1EiC 0.73

Total MILLORES1 81,03108,04
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81,030,75108,04
03.02.04 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

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

0,56 125,50307,001Caixa ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
0,565,00 20,4410,001Caixa sanejament accés aparcament 0.73
0,20 4,3830,001tram nova vorera costat acces penya

sota aglomerat existent
0.73

0,20 8,1856,001tram nova vorera costat acces ctra.
sota aglomerat existent

0.73

0,04 1,6456,001tram nou acces penya sota aglomerat
existent

0.73

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

0,20 9,8667,501nova vorera costat corvat entre ctra. i
circuit vial

0.73

17,00232,860,1EiC 0.73

Total MILLORES1 497,42187,00

497,422,66187,00
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.

65,0689,131excavació rases
MILLORES1

0.73
0,26 28,09148,011neteja del terreny 0.73

186,99256,151excavació caixa 0.73

Total MILLORES1 868,43280,14

868,433,10280,14
03.02.06 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

280,14383,761transport terres
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 280,14280,14

280,141,00280,14

2.385,76Total 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.

1,500,60 13,1420,001Connexió reixa accés aparcament
MILLORES1

0.73
1,500,60 1,3120,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 85,2614,45

85,265,9014,45
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.

14,4519,801excavació rases
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 44,8014,45

44,803,1014,45
03.03.03 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

14,4519,801transport de terres
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 14,4514,45

14,451,0014,45
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.

1,462Embornal sortida aparcament
MILLORES1

0.73
0,731EiC 0.73
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Total MILLORES1 211,882,19

211,8896,752,19
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.

0,731Embornal aparcament substret
MILLORES1

0.73
1,462Embornals sortida aparcament 0.73
0,731EiC 0.73

Total MILLORES1 341,792,92

341,79117,052,92
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.

5,117,001Reixa accés aparcament
MILLORES1

0.73
0,731EiC 0.73

Total MILLORES1 1.078,415,84

1.078,41184,665,84
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.

14,6020,001Connexió reixa accés aparcament
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 249,8114,60

249,8117,1114,60
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 11,3920,001Tub connexió reixa
MILLORES1

0.73
0,8010,920,1EiC 0.73

Total MILLORES1 846,6012,19

846,6069,4512,19
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. 

2,193EiC
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 289,082,19

289,08132,002,19
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. 

0,731
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 138,440,73

138,44189,640,73
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3.300,52Total 03.03 XARXA DE DRENATGE .................................

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.

80,30110,001Rasa entre punts de llum
MILLORES1

0.73
47,4565,001Rasa fins a quadre costat ET nº878 0.73
11,6816,001desplaçament punt de llum 0.73
13,94191,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 432,50153,37

432,502,82153,37
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.

80,30110,001Rasa entre punts de llum
MILLORES1

0.73
94,9065,002Rasa fins a quadre costat ET nº878 0.73
11,6816,001desplaçament punt de llum 0.73
13,94191,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 598,44200,82

598,442,98200,82
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.

43,8015,004pujades fanals a lluminària
MILLORES1

0.73
4,3860,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 113,2248,18

113,222,3548,18
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.

208,05285,001Conductor
MILLORES1

0.73
11,6816,001desplaçament punt de llum 0.73

5,842,004pujades 0.73
15,26209,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 842,91240,83

842,913,50240,83
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.

0,731nova ubicació desplaçament columna
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 161,470,73

161,47221,190,73
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.

0,731Desplaçament columna aparcament
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 274,390,73

274,39375,870,73

22 abril 2014 Pàgina 23



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

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

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.

2,924Columnes
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 25,232,92

25,238,642,92
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.

2,924substitució làmpades noves
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 265,222,92

265,2290,832,92
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 61,32175,001Rasa enllumenat
MILLORES1

0.73
0,800,60 6,13175,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 639,4367,45

639,439,4867,45
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.

1,462Arqueta
MILLORES1

0.73
2,193EiC 0.73

Total MILLORES1 365,843,65

365,84100,233,65
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.

1,462Arqueta
MILLORES1

0.73
2,193EiC 0.73

Total MILLORES1 175,933,65

175,9348,203,65
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. 

0,731
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 317,550,73

317,55435,000,73

4.212,13Total 03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.................
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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.

29,2040,001Reposició vorada jardí malmesa
MILLORES1

0.73
15,9121,801vorera circuit-carretera, vorada entre

les T3
0.73

2,2661,800,05EiC 0.73

Total MILLORES1 687,8147,37

687,8114,5247,37
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. 

19,7127,001separació inici cami penya-vorera
circuit trànsit

MILLORES1
0.73

37,9652,001separació vorera circuit
trànsit-esplanada entrada i camí accés

0.73

90,52124,001vorada tauló pujada camí de la penya 0.73
14,82203,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 2.986,34163,01

2.986,3418,32163,01
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.

92,09126,151perímetre circuit vial, desde camí
penya fins ctra. riu

MILLORES1
0.73

5,117,001perimetre gual rebaixat a refer costat
Stop

0.73

9,72133,150,1EiC 0.73

Total MILLORES1 2.371,49106,92

2.371,4922,18106,92
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.

1,462pas vianants costat aparcament i circuit
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 113,181,46

113,1877,521,46
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 32,85225,001Ampliació noves voreres perim.circuit
MILLORES1

0.73
0,201,30 5,6930,001vorera al mig aparcament tram curt 0.73
0,201,30 13,9573,501vorera al mig aparcament tram llarg 0.73
0,20 9,8667,501zona curva entre ctra. i circuit vial 0.73

6,2385,410,1EiC 0.73

Total MILLORES1 514,3568,58

514,357,5068,58
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 24,64225,001Ampliació noves voreres perim.circuit
MILLORES1

0.73
0,151,30 4,2730,001vorera al mig aparcament tram curt 0.73
0,151,30 10,4673,501vorera al mig aparcament tram llarg 0.73
0,15 7,3967,501zona curva entre ctra. i circuit vial 0.73
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4,6864,060,1EiC 0.73

Total MILLORES1 3.872,4051,44

3.872,4075,2851,44
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.

8,325,702pas vianants costat aparcament i circuit
MILLORES1

0.73
0,8311,400,1EiC 0.73

Total MILLORES1 207,989,15

207,9822,739,15
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.

2,924,001inici camí penya
MILLORES1

0.73
0,294,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 414,033,21

414,03128,983,21
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.

1,462,001inici camí penya
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 119,731,46

119,7382,011,46

11.287,31Total 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.

224,11307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
5,00 36,5010,001Sanejament entrada aparcament 0.73

400,72548,931Pujada camí de la penya 0.73
1.185,051.623,361Part superior camí de la penya 0.73

92,322.529,300,05EiC 0.73

Total MILLORES1 988,741.938,70

988,740,511.938,70
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 44,82307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
0,205,00 7,3010,001Sanejament entrada aparcament 0.73

5,2171,400,1EiC 0.73

Total MILLORES1 556,1057,33

556,109,7057,33
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 44,82307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
0,205,00 7,3010,001Sanejament entrada aparcament 0.73

5,2171,400,1EiC 0.73

Total MILLORES1 429,9857,33

429,987,5057,33
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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 71,54140,001Zona entre vorera i calçada
MILLORES1

0.73
5,00 18,255,001Zona escossell arbre 0.73

8,98123,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 475,0898,77

475,084,8198,77
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 18,22128,001Zona punts de llum central
MILLORES1

0.73
0,150,80 0,532,003Arquetes cegues d'estabanell en

vorera formigó
0.73

2,9240,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 2.118,8921,67

2.118,8997,7821,67
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 80,14548,931Pujada camí de la penya
MILLORES1

0.73
8,01109,790,1EiC 0.73

Total MILLORES1 8.137,1388,15

8.137,1392,3188,15
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.

90,47123,931Pujada de la penya, tram formigó
MILLORES1

0.73
9,05123,930,1EiC 0.73

Total MILLORES1 2.102,8699,52

2.102,8621,1399,52
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.

0,10 118,511.623,361Part superior camí de la penya
MILLORES1

0.73
11,85162,340,1EiC 0.73

Total MILLORES1 2.230,46130,36

2.230,4617,11130,36
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.

224,11307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
5,00 36,5010,001Sanejament entrada aparcament 0.73

26,06357,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 146,20286,67

146,200,51286,67
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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.

224,11307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
5,00 36,5010,001Sanejament entrada aparcament 0.73

26,06357,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 123,27286,67

123,270,43286,67
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 53,79307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
2,400,10 8,7650,001Sanejament entrada aparcament 0.73

6,2585,680,1EiC 0.73

Total MILLORES1 3.488,8568,80

3.488,8550,7168,80
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 32,27307,001Ampliació aparcament
MILLORES1

0.73
2,400,06 5,2650,001Sanejament entrada aparcament 0.73

3,7551,410,1EiC 0.73

Total MILLORES1 2.220,8641,28

2.220,8653,8041,28
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.

1,462Ressalts
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 829,281,46

829,28568,001,46
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 18,255,001Zona escossell arbre
MILLORES1

0.73
Zona geotextil i Buxus entre vorera i
calçada:

1,00 21,9030,001tram curt central 0.73
1,00 54,7575,001tram llarg central 0.73
0,70 57,23112,001tram llarg entre ctra. i parking 0.73
0,70 10,7321,001tram costat circuit vial 0.73

16,29223,100,1EiC 0.73

Total MILLORES1 313,51179,15

313,511,75179,15
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 1,835,001Zona escossell arbre
MILLORES1

0.73
Zona geotextil i Buxus entre vorera i
calçada:

0,051,00 1,1030,001tram curt central 0.73
0,051,00 2,7475,001tram llarg central 0.73
0,050,70 2,86112,001tram llarg entre ctra. i parking 0.73
0,050,70 0,5421,001tram costat circuit vial 0.73

1,8112,410,2EiC 0.73

Total MILLORES1 241,9710,88

241,9722,2410,88

24.403,18Total 03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS ..........
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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.

347,48238,002ctra. accés
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 218,91347,48

218,910,63347,48
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.

173,74238,001ctra. accés
MILLORES1

0.73
circuit vial:

59,1381,001eix exterior 0.73
7,673,503eix carrers int. petits 0.73
5,487,501eix carrer int. llarg 0.73

12,6117,281eix rotonda 0.73

Total MILLORES1 142,25258,63

142,250,55258,63
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.

208,495,6051separació aparcament
MILLORES1

0.73
18,9826,001perímetre bus 0.73
18,982,6010parades motos 0.73
25,5535,001perímetres sombrejat, costat bus 0.73
81,76112,001perímetres sombrejat, costat nord 0.73
83,95115,001perímetres sombrejat, costat entrada 0.73
24,4633,501perímetres sombrejat, punt rodó central 0.73
17,5224,001perímetres sombrejat, punt rodó

entrada
0.73

26,2818,002perímetres sombrejat, punt rodó costat
minusv.

0.73

circuit vial:
105,12144,001perímetre quadrat exterior amb punts

rodons
0.73

175,2040,006illetes interiors 0.73
77,861.066,600,1EiC 0.73

Total MILLORES1 648,11864,15

648,110,75864,15
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.

7,305,002pasos vianants interiors
MILLORES1

0.73
5,487,501pas vianants sortida 0.73

16,0622,001parada Stop llarg interior 0.73
5,848,001pas vianants curvat ctra. 0.73

circuit vial:
5,551,904parada pas vianants 0.73

14,243,256parada Stops 0.73
6,422,204Parada Cediu pas entrada rotonda 0.73
6,0983,400,1EiC 0.73

Total MILLORES1 113,2066,98

113,201,6966,98
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.

137,24188,001Pas zebra central
MILLORES1

0.73
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26,2836,001Pas zebra sortida 0.73
11,688,002Pas zebra minusvalids 0.73
39,4227,002Pas zebra elevats 0.73
29,2040,001pas zebra curvat carretera 0.73
16,0611,002circuit vial, pas vianants 0.73
25,99356,000,1EiC 0.73

Total MILLORES1 1.975,36285,87

1.975,366,91285,87
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.

88,78121,621illes circuit vial
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 894,0188,78

894,0110,0788,78
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.

15,2920,941perímetres sombrejat, costat bus
MILLORES1

0.73
74,10101,501perímetres sombrejat, costat nord 0.73
68,9494,441perímetres sombrejat, costat entrada 0.73
26,4636,241perímetres sombrejat, punt rodó central 0.73
21,9930,131perímetres sombrejat, punt rodó

entrada
0.73

28,2219,332perímetres sombrejat, punt rodó costat
minusv.

0.73

23,50321,910,1EiC 0.73

Total MILLORES1 925,43258,50

925,433,58258,50
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.

3,655interior aparcament
MILLORES1

0.73
16,0622intrerior circuit vial 0.73

Total MILLORES1 231,9919,71

231,9911,7719,71
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.

1,462interior aparcament
MILLORES1

0.73
0,731parada BUS 0.73
4,386circuit vial, stop 0.73
2,924circuit vial, cediu pas 0.73

Total MILLORES1 333,679,49

333,6735,169,49
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.

2,924interior aparcament
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 123,722,92

123,7242,372,92
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.

0,731
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 131,620,73

131,62180,300,73
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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.

8,7612logos bici
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 308,008,76

308,0035,168,76
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.

1,462calçada compartida
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 175,571,46

175,57120,251,46
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.

2,924perill ressalt
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 166,732,92

166,7357,102,92
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.

2,924proximitat pas vianants
MILLORES1

0.73
1,462davant carretera curva 0.73

Total MILLORES1 250,104,38

250,1057,104,38
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.

2,924perill presència ciclistes
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 166,732,92

166,7357,102,92
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.

0,731Stop
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 65,390,73

65,3989,580,73
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.

0,731direcció prohibida
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 50,810,73

50,8169,600,73
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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.

0,731aparcament
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 47,080,73

47,0864,490,73
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.

0,871situació hidrant
MILLORES1

0.87

Total MILLORES1 43,070,87

43,0749,500,87
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.

14,6020Pals per senyals verticals
MILLORES1

0.73
1,462EiC 0.73

Total MILLORES1 1.481,5416,06

1.481,5492,2516,06

8.493,29Total 03.07 SENYALITZACIÓ ............................................

56.705,06Total 03 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA .......................................................................................

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.

124,947171,1601Espècie invasora A. Ailanthus Altissima
MILLORES1

0.73
1.550,6222.124,1401Espècie invasora C. Arando Donax 0.73
1.332,4621.825,2901Espècie invasora E. Rubus 0.73

511,000700,0001Previsió zona riu Congost 0.73
351,9034.820,5900,1EiC 0.73

Total MILLORES1 34.877,123.870,93

34.877,129,013.870,93
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 55,061.508,621Zones rebaix de 5cm per aportació
t.vegetal 25cm

MILLORES1
0.73

5,5175,430,1EiC 0.73

Total MILLORES1 281,6560,57

281,654,6560,57
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.

60,5782,971excavació cel obert per posterior
t.vegetal

MILLORES1
0.73

eliminació espècies al·lotones:
0,60 74,97171,161Espècie invasora A. Ailanthus Altissima 0.73
0,60 930,372.124,141Espècie invasora C. Arando Donax 0.73
0,60 799,481.825,291Espècie invasora E. Rubus ulmifolius 0.73
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0,60 306,60700,001Previsió zona riu Congost 0.73

Total MILLORES1 6.733,172.171,99

6.733,173,102.171,99
04.01.04 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

2.171,982.975,321transport de terres
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 2.171,982.171,98

2.171,981,002.171,98
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:
MILLORES1

0,50 62,47171,161Espècie invasora A. Ailanthus Altissima 0.73
0,50 775,312.124,141Espècie invasora C. Arando Donax 0.73
0,50 666,231.825,291Espècie invasora E. Rubus ulmifolius 0.73
0,50 255,50700,001Previsió zona riu Congost 0.73

Total MILLORES1 14.076,081.759,51

14.076,088,001.759,51
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.

0,10 368,715.050,821Zones d'aportació de 10cm
MILLORES1

0.73
0,12 432,134.932,971Zones d'aportació de 12cm 0.73
0,15 455,744.162,001Zones d'aportació de 15cm 0.73
0,25 808,174.428,311Zones d'aportació de 25cm 0.73
0,30 9.392,4942.888,081Zones d'aportació de 30cm 0.73
0,25 275,321.508,621Zones d'aportació de 25cm amb rebaix

de 5cm
0.73

586,6316.072,000,05EiC 0.73

Total MILLORES1 99.169,4812.319,19

99.169,488,0512.319,19
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:
MILLORES1

6,570902 Populus nigra 0.73
2,920403 Fraxinus angustifolia 0.73
3,650504 Populus alba 0.73
5,110706 Alnus glutinosa 0.73

Arbres morts existents a talar, Falgar:
1,460201 Salix alba 0.73
6,570904 Populus alba 0.73
0,730108 Quercus ilex 0.73

Total MILLORES1 156,3927,01

156,395,7927,01
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

10.679,90014630Falgar
MILLORES1

0.73
3.285,0004500 0.73
6.132,0008400 0.73
3.212,0004400Verneda 0.73
3.650,0005000 0.73

Total MILLORES1 3.504,6626.958,90

3.504,660,1326.958,90
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
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10.679,90014630Falgar
MILLORES1

0.73
3.285,0004500 0.73
6.132,0008400 0.73
3.212,0004400Verneda 0.73
3.650,0005000 0.73

Total MILLORES1 3.774,2526.958,90

3.774,250,1426.958,90
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
MILLORES1

3.080,6004220 0.73
1.022,0001400 0.73
4.307,0005900 0.73
7.008,0009600 0.73
8.760,00012000 0.73
8.869,50012150 0.73

Verneda
20.221,00027700 0.73

8.541,00011700 0.73

Total MILLORES1 21.015,0961.809,10

21.015,090,3461.809,10
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:
MILLORES1

10.426,51714.282,900 0.73
4.670,8546.398,430 0.73
2.402,0943.290,540 0.73
3.085,1704.226,260 0.73
1.348,6601.847,480 0.73
3.911,7425.358,550 0.73
5.812,1217.961,810 0.73

306,264419,540 0.73
214,467293,790 0.73
707,246968,830 0.73

2.146,0692.939,820 0.73
629,019861,670 0.73

6.461,6108.851,520 0.73
905,9011.240,960 0.73

3.165,0394.335,670 0.73
3.193,8454.375,130 0.73
4.061,2095.563,300 0.73

361,839495,670 0.73
731,8621.002,550 0.73

1.052,0541.441,170 0.73
52,95472,540 0.73

Verneda:
252,770346,260 0.73

1.716,9312.351,960 0.73
3.271,0134.480,840 0.73
3.098,9454.245,130 0.73
8.551,97911.715,040 0.73

13.660,76718.713,380 0.73
6.574,2499.005,820 0.73
3.326,4134.556,730 0.73

Total MILLORES1 17.297,9396.099,60

17.297,930,1896.099,60
04.01.13 m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
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2.669,9750,25014630Falgar
MILLORES1

0.73
821,2500,2504500 0.73

1.533,0000,2508400 0.73
292,0000,2501600 0.73
385,4400,1204400Verneda 0.73

Total MILLORES1 23.946,995.701,67

23.946,994,205.701,67
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

2.669,9750,25014630Falgar
MILLORES1

0.73
821,2500,2504500 0.73

1.533,0000,2508400 0.73
292,0000,2501600 0.73
385,4400,1204400Verneda 0.73

Total MILLORES1 14.083,115.701,67

14.083,112,475.701,67
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 %

10.679,90014630Falgar
MILLORES1

0.73
3.285,0004500 0.73
6.132,0008400 0.73
3.080,6004220 0.73
1.022,0001400 0.73
4.307,0005900 0.73
7.008,0009600 0.73
1.168,0001600 0.73
8.869,50012150 0.73
3.212,0004400Verneda 0.73

20.221,00027700 0.73
8.541,00011700 0.73

Total MILLORES1 26.358,8477.526,00

26.358,840,3477.526,00

267.446,74Total 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

145,270199Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 6.099,89145,27

6.099,8941,99145,27
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

73,000100Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 10.373,3073,00

10.373,30142,1073,00
04.02.03 u Subministrament Crataegus monogyna

Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

64,24088Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 4.898,9464,24

4.898,9476,2664,24
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

143,810197Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73
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Total MILLORES1 12.576,18143,81

12.576,1887,45143,81
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

57,67079Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 7.166,6557,67

7.166,65124,2757,67
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

35,77049Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 4.445,1435,77

4.445,14124,2735,77
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

170,820234Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 7.037,78170,82

7.037,7841,20170,82
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

113,880156Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 2.697,82113,88

2.697,8223,69113,88
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

77,380106Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 5.400,3577,38

5.400,3569,7977,38
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

9,49013Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 1.538,339,49

1.538,33162,109,49
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

38,69053Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 988,9238,69

988,9225,5638,69
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

28,47039Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 713,7428,47

713,7425,0728,47
04.02.13 u Subministrament Sorbus domestica

Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

24,82034Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 1.592,9524,82

1.592,9564,1824,82
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
MILLORES1
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13,14018Falgar-Verneda 0.73

Total MILLORES1 558,9813,14

558,9842,5413,14
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

7,30010Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 2.693,707,30

2.693,70369,007,30
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

13,87019Falgar-Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 347,7213,87

347,7225,0713,87
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

38,6905301 Salix alba
MILLORES1

0.73
112,42015402 Populus nigra 0.73
145,27019906 Alnus glutinosa 0.73

28,4703910 Salix fragilis 0.73
13,8701911 Salix atrocinerea 0.73
64,2408814 Crataegus monogyna 0.73
24,8203418 Sorbus domestica 0.73
13,1401819 Ulmus minor 0.73

Total MILLORES1 12.367,81440,92

12.367,8128,05440,92
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

143,81019703 Fraxinus angustifolia
MILLORES1

0.73
170,82023404 Populus alba 0.73

73,00010007 Celtis australis 0.73
9,4901308 Quercus ilex 0.73
7,3001009 Pinus Pinea 0.73

77,38010616 Prunus avium sylvestris 0.73
35,7704917 Pyrus sylvestris 0.73
57,67079Malus sylvestris 0.73

Total MILLORES1 26.380,51575,24

26.380,5145,86575,24
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

5.927,6008120
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 12.033,035.927,60

12.033,032,035.927,60

119.911,74Total 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

759,521520,2202Arbustos zona 09
MILLORES1

0.73
76,329104,56EiC 0.73

Total MILLORES1 2.206,64835,85

2.206,642,64835,85
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.):
MILLORES1

21,9030,001tram curt central 0.73
54,7575,001tram llarg central 0.73
81,76112,001tram llarg entre ctra. i parking 0.73
15,3321,001tram costat circuit vial 0.73

Total MILLORES1 2.918,83173,74

2.918,8316,80173,74
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

2.689,8021.842,3302Arbustos zona 05
MILLORES1

0.73
268,158367,34EiC 0.73

Total MILLORES1 5.915,922.957,96

5.915,922,002.957,96
04.03.04 u Subministrament Coriaria myrtifolia alvèol forest.

Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal, en contenidor de 1 l.

6.574,4463.002,0303Arbustos zona 04
MILLORES1

0.73
656,934899,91EiC 0.73

Total MILLORES1 4.266,517.231,38

4.266,510,597.231,38
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

2.370,1822.164,5501,5Arbustos zona 03 (proporció 1,5
plantes/m²)

MILLORES1
0.73

236,644324,17EiC 0.73

Total MILLORES1 6.517,072.606,83

6.517,072,502.606,83
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

2.901,8811.325,0603Arbustos zona 01
MILLORES1

0.73
289,679396,82EiC 0.73

Total MILLORES1 6.542,703.191,56

6.542,702,053.191,56
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

3.635,9911.660,2703Arbustos zona 06
MILLORES1

0.73
362,949497,19EiC 0.73

Total MILLORES1 9.317,533.998,94

9.317,532,333.998,94
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

3.300,4611.507,0603arbustos zona 07
MILLORES1

0.73
332,019454,82EiC 0.73

Total MILLORES1 6.465,813.632,48

6.465,811,783.632,48
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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

1.754,650801,2103Arbustos zona 10
MILLORES1

0.73
174,740239,37EiC 0.73

Total MILLORES1 3.858,781.929,39

3.858,782,001.929,39
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

520,578356,5602Arbustos zona 11
MILLORES1

0.73
51,74270,88EiC 0.73

Total MILLORES1 2.369,40572,32

2.369,404,14572,32
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

3.766,7712.579,9802Arbustos zona 12
MILLORES1

0.73
375,979515,04EiC 0.73

Total MILLORES1 9.445,474.142,75

9.445,472,284.142,75
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.

574,11524,301,5Arbustos zona 13 (proporció 1,5
plantes/m²)

MILLORES1
0.73

56,6177,55 0.73

Total MILLORES1 2.377,81630,72

2.377,813,77630,72
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

1.712,3682.345,7101Arbustos zona 02
MILLORES1

0.73
171,032234,29EiC 0.73

Total MILLORES1 5.556,031.883,40

5.556,032,951.883,40
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

1.396,9461.275,7501,5Arbustos zona 14 (proporció 1,5
plantes/m²)

MILLORES1
0.73

138,970190,37EiC 0.73

Total MILLORES1 2.457,471.535,92

2.457,471,601.535,92
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

122,969112,3001,5Arbustos zona 15 (proporció 1,5
plantes/m²)

MILLORES1
0.73

12,08216,55 0.73

Total MILLORES1 301,16135,05

301,162,23135,05
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

1.276,4091.165,6701,5Arbustos zona 08 (proporció 1,5
plantes/m²)

MILLORES1
0.73

127,378174,49EiC 0.73

Total MILLORES1 5.123,821.403,79

5.123,823,651.403,79
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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

1.883,4002580Sambucus nigra, zona 02
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 11.545,241.883,40

11.545,246,131.883,40
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

1.403,7901923Viburnum tinus, zona 08
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 6.232,831.403,79

6.232,834,441.403,79
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

3.191,5604372Corylus avellana, zona 01
MILLORES1

0.73
2.606,8303571Cornus sanguinea, zona 03 0.73
2.957,9604052Clematis vitalta, zona 05 0.73

835,8501145Aburstus Unedo, zona 09 0.73
572,320784Rhamnus Olaternus, zona 11 0.73

4.142,7505675Rosa canina, zona 12 0.73
630,720864Salix Eleagnos, zona 13 0.73

1.535,9202104Spartium Juceum, zona 14 0.73
135,050185Tamarix Africana, zona 15 0.73
521,2203,000238Buxus sempervivens (3 u./m.l.) 0.73

Total MILLORES1 30.149,1217.130,18

30.149,121,7617.130,18
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

3.998,9405478Equisetum Hymale, zona 06
MILLORES1

0.73
3.632,4804976Hereda helix, zona 07 0.73
1.929,3902643Pistacea, zona 10 0.73
7.231,3809906Coriaria Myrtifolia, zona 04 0.73

Total MILLORES1 24.684,5216.792,19

24.684,521,4716.792,19
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

18.615,00025.500,0001Encoixinat
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 37.788,4518.615,00

37.788,452,0318.615,00
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

10.679,90014630Falgar
MILLORES1

0.73
3.285,0004500 0.73
6.132,0008400 0.73

Total MILLORES1 8.641,6720.096,90

8.641,670,4320.096,90
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
MILLORES1
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Falgar
3.285,0004500entorn llac sobre geomalla 0.73

Total MILLORES1 2.135,253.285,00

2.135,250,653.285,00
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:
MILLORES1

10.426,51714.282,900 0.73
4.670,8546.398,430 0.73
2.402,0943.290,540 0.73
3.085,1704.226,260 0.73
1.348,6601.847,480 0.73
3.911,7425.358,550 0.73
5.812,1217.961,810 0.73

306,264419,540 0.73
214,467293,790 0.73
707,246968,830 0.73

2.146,0692.939,820 0.73
629,019861,670 0.73

6.461,6108.851,520 0.73
905,9011.240,960 0.73

3.165,0394.335,670 0.73
3.193,8454.375,130 0.73
4.061,2095.563,300 0.73

361,839495,670 0.73
731,8621.002,550 0.73

1.052,0541.441,170 0.73
52,95472,540 0.73

Verneda:
252,770346,260 0.73

1.716,9312.351,960 0.73
3.271,0134.480,840 0.73
3.098,9454.245,130 0.73
8.551,97911.715,040 0.73

13.660,76718.713,380 0.73
6.574,2499.005,820 0.73
3.326,4134.556,730 0.73

Total MILLORES1 65.347,7396.099,60

65.347,730,6896.099,60

262.165,76Total 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

1.198,7771.642,1601rases Ø63mm
MILLORES1

0.73
1.203,2811.648,3301rases Ø50mm 0.73
7.468,92210.231,4001rases Ø32mm 0.73

Total MILLORES1 12.338,739.870,98

12.338,731,259.870,98
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

6,5709Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505Verneda 0.73

Total MILLORES1 1.372,4410,22

1.372,44134,2910,22
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. 

6,579Falgar
MILLORES1

0.73
3,655Verneda 0.73

Total MILLORES1 2.267,1010,22

2.267,10221,8310,22
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

1.198,7771.642,1601Falgar i Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 10.537,251.198,78

10.537,258,791.198,78
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

45,72062,6301Falgar A2
MILLORES1

0.73
44,50860,9701Falgar A3 0.73
99,382136,1401Falgar A4 0.73
37,38351,2101Falgar A5 0.73

536,462734,8801Verneda A10 0.73
88,009120,5601Verneda A11 0.73

101,331138,8101Verneda A12 0.73
135,473185,5801Verneda A13 0.73

57,70779,0501Verneda A14 0.73
57,2991.569,8300,05EiC 0.73

Total MILLORES1 8.362,751.203,27

8.362,756,951.203,27
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

801,3141.097,6901Falgar A1
MILLORES1

0.73
1.053,4411.443,0701Falgar A5 0.73

775,8881.062,8601Falgar A6 0.73
878,9931.204,1001Falgar A7 0.73
813,0381.113,7501Falgar A8 0.73
146,650200,8901Falgar A9 0.73
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1.230,4151.685,5001Falgar A10 0.73
692,741948,9601Falgar A11 0.73
497,334681,2801Falgar A13 0.73
223,446306,0901Falgar A14 0.73
355,6639.744,1900,05EiC 0.73

Total MILLORES1 25.991,857.468,92

25.991,853,487.468,92
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

2.609,4583.574,6001Falgar A2
MILLORES1

0.73
1.741,5902.385,7401Falgar A3 0.73
4.052,5515.551,4401Falgar A4 0.73
2.211,3313.029,2201Falgar A5 0.73
3.316,3904.543,0001Verneda A10 0.73
2.260,9563.097,2001Verneda A11 0.73
3.640,0724.986,4001Verneda A12 0.73
5.545,1537.596,1001Verneda A13 0.73
2.525,0263.458,9401Verneda A14 0.73
1.395,12638.222,6400,05EiC 0.73

Total MILLORES1 34.864,2129.297,65

34.864,211,1929.297,65
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

667,950915Falgar, arbres projectats
MILLORES1

0.73
336,530461Falgar, arbres vius existents 0.73
349,670479Verneda, arbres projectats 0.73
240,170329Verneda, arbres vius existents 0.73

Total MILLORES1 11.287,791.594,32

11.287,797,081.594,32
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

4,3806Falgar
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 911,874,38

911,87208,194,38
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

47,45065Falgar
MILLORES1

0.73
7,30010 0.73

23,36032Verneda 0.73
7,30010 0.73

Total MILLORES1 1.276,8885,41

1.276,8814,9585,41
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

6,5709Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505Verneda 0.73

Total MILLORES1 168,6310,22

168,6316,5010,22
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

47,45065Falgar
MILLORES1

0.73
7,30010 0.73
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23,36032Verneda 0.73
7,30010 0.73

Total MILLORES1 1.013,8285,41

1.013,8211,8785,41
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

47,45065Falgar
MILLORES1

0.73
7,30010 0.73

23,36032Verneda 0.73
7,30010 0.73

Total MILLORES1 1.012,1185,41

1.012,1111,8585,41
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

6,5709Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505Verneda 0.73

Total MILLORES1 2.744,4810,22

2.744,48268,5410,22
04.04.18 u Cònsola programació via radio+connexió

Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg

1,4602Control Falgar i Verneda
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 602,181,46

602,18412,451,46
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

4,3806
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 744,294,38

744,29169,934,38
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

15,33021Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505 0.73
6,5709Verneda 0.73
3,6505 0.73

Total MILLORES1 4.321,0229,20

4.321,02147,9829,20
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

13,87019Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505 0.73
6,5709Verneda 0.73
3,6505 0.73

Total MILLORES1 2.460,2627,74

2.460,2688,6927,74
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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

15,33021Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505 0.73
6,5709Verneda 0.73
3,6505 0.73

Total MILLORES1 1.043,9029,20

1.043,9035,7529,20
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

13,87019Falgar
MILLORES1

0.73
3,6505 0.73
6,5709Verneda 0.73
3,6505 0.73

Total MILLORES1 673,5327,74

673,5324,2827,74
04.04.24 u Estació meteorològica,connect.program.local,

Estació metereològica per a connectar a un programador local, instal·lada en alçada i calibrada

0,7301
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 213,710,73

213,71292,750,73
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

6,5709Falgar
MILLORES1

0.73
2,9204 0.73
5,1107Verneda 0.73
1,4602 0.73

Total MILLORES1 1.208,6816,06

1.208,6875,2616,06
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

6,5709Falgar
MILLORES1

0.73
2,9204 0.73
5,1107Verneda 0.73
1,4602 0.73

Total MILLORES1 429,1216,06

429,1226,7216,06
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

6,5709Falgar
MILLORES1

0.73
2,9204 0.73
5,1107Verneda 0.73
1,4602 0.73

Total MILLORES1 5.271,0516,06

5.271,05328,2116,06
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    

16,06022
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 6.986,9016,06

6.986,90435,0516,06
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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

4,3806
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 1.532,784,38

1.532,78349,954,38
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

0,7301
MILLORES1

0.73

Total MILLORES1 5.475,000,73

5.475,007.500,000,73

145.112,33Total 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.

Falgar:
MILLORES1

6.603,4199045,78zones plantades arbustos 0.73
2.555,0003500entron llac i illes 0.73
3.504,0005,000960equivalent arbrat 0.73

11.862,5000,25065000prats 0.73
Verneda:

8.011,75010975zones plantades arbustos 0.73
2.409,0005,000660equivalent arbrat 0.73
6.935,0000,25038000prats 0.73
3.193,7500,25017500entorn riu 0.73

31.239,9850,250171178equivalent neteja espais 0.73
1.526,288104.540,2800,02EiC 0.73

Total MILLORES1 112.869,0077.840,69

112.869,001,4577.840,69

112.869,00Total 04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS ...................

907.505,57Total 04 JARDINERIA I REG .....................................................................................................................

06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT
06.02 PA Obres no previstes en millores aplicació Quadres

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes en les millores i amb aplica-
ció dels preus del mateix.

1,001Obres no previstes
MILLORES1

Total MILLORES1 13.125,641,00

13.125,6413.125,641,00

13.125,64Total 06 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT.................................................................................

1.286.429,47TOTAL.........................................................................................................................................................
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RESUM PRESSUPOST MILLORES 1

Modificació del Projecte d'acabament del parc del Falgar i La Verneda.

TM Les Franqueses del Vallès

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

1 ÀMBIT EL FALGAR 165.541,71 12,87%
01.12 ZONA D'ACCÉS……...…...………………………………………………………………………………………………… 73.872,04 5,74%

01.12.01 MÒDULS NATURA, AGRO-BOTIGA I SERVEIS...…...………………………………………………… 73.872,04
01.12.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS TERRES ZONA MÒDULS NATURA……...…...…………………… 7.451,32

01.12.01.02 MÒDULS DE NATURA, AGROBOTIGA I SERVEIS……...…...……………………………………… 61.296,69

01.12.01.03 ESCOMESES D'INSTAL·LACIONS DELS MÒDULS……...…...……………………………………… 5.124,03

01.21 TANCAMENTS……...…...…………………………………………………………...………………………….…………… 91.669,67 7,13%

2 ÀMBIT LA VERNEDA 143.551,49 11,16%
02.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS……...…...……………………………………………………………………………… 198,00 0,015%
02.02 MOVIMENTS DE TERRES……...…...…………………….……………………………………………………………… 8.659,41 0,67%
02.03 GUAL I ZONA HUMIDA……………………………………………………………………………………………………… 55.424,06 4,31%
02.04 MUR DE CONTENCIÓ REFORÇ DE LA PENYA……...…...…………………………………………………………… 10.854,25 0,84%
02.05 XARXA DE DRENATGE……...…...……………….………………………………………………………………………… 2.494,40 0,19%
02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC……...…...…………………………………………………………………………… 723,19 0,06%
02.07 XARXA AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS...…...………………………………………………………………… 5.556,08 0,43%
02.08 EQUIP DE BOMBEIG XARXA DE REG LA VERNEDA……...…...……………………………………………………… 32.794,97 2,55%
02.09 VORADES I VORERES……...…...…………………………..………..…………………………………………………… 9.438,15 0,73%
02.10 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS……...…...………………………………………………………………………… 17.408,98 1,35%

3 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA 56.705,06 4,41%
03.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS…...…...………………………………………………………………………………… 2.622,87 0,20%
03.02 MOVIMENTS DE TERRES…...…...………………...……………………………………………………………………… 2.385,76 0,19%
03.03 XARXA DE DRENATGE…...…...……………………...…………………………………………………………………… 3.300,52 0,26%
03.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC…...…...…………………….………………………………………………………… 4.212,13 0,33%
03.05 VORADES, VORERES I RIGOLES…...…...…………………………...………………………………………………… 11.287,31 0,88%
03.06 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS…...…...…………………………………………………………………………… 24.403,18 1,90%
03.07 SENYALITZACIÓ…...…...…………………………………………………………..……………………………………… 8.493,29 0,66%

4 JARDINERIA I REG 907.505,57 70,54%
04.01 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA...…...……………………………….…………………………………………… 267.446,74 20,79%
04.02 NOVES PLANTACIONS ARBRAT...…...…………………………………………………..……………………………… 119.911,74 9,32%
04.03 NOVES PLANTACIONS ARBUSTIVES I PRATS...…...………………………………………………………………… 262.165,76 20,38%
04.04 XARXA DE REG...…...………………………………………………………………………..……………….…………… 145.112,33 11,28%
04.05 MANTENIMENT PLANTACIONS...…...…………………………………………………….……………………………… 112.869,00 8,77%

6 OBRES ACCESSÒRIES I MANTENIMENT 13.125,64 1,02%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 1.286.429,47 100,00%

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

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01 ÀMBIT EL FALGAR

01.12 ZONA D'ACCÉS

01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS
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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.

5,005zona accés
MILLORES2

1,001previsió
Total MILLORES2 2.012,706,00

2.012,70335,456,00
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 ro-
dons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total
51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

1,001zona accés
MILLORES2

1,001previsió
Total MILLORES2 722,402,00

722,40361,202,00
01.12.02.07 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

2,002zona accés
MILLORES2

Total MILLORES2 609,162,00

609,16304,582,00
01.12.02.08 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny

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 ca-
pacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

2,002zona accés
MILLORES2

Total MILLORES2 285,862,00

285,86142,932,00
01.12.02.09 Ut SiC fitó metàl.lic Hospitalet extraible, h=1m,

Subministrament i col.locació de fitó extraible d'acer antivandàlic model Hospitalet de Fundició Benito, alçada
1.00m i diàmetre 95mm, o equivalent, incloent fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

6,006Entrada ppal. parc
MILLORES2

Total MILLORES2 905,106,00

905,10150,856,00
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 regates a la part superior. S'inclou la formació del dau de formi-
gó per a ancoratge del pal vertical, totalment acabat.

12,0012Entrada parc
MILLORES2

Total MILLORES2 903,3612,00

903,3675,2812,00
01.12.02.11 Ut Contenidor escombreries plàstic/resina,

Subministrament i col.locació de contenidor d'escombraries de recollida sel.lectiva (vidre - paper - envasos  - or-
gànic) 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.

5,005costat aparcament
MILLORES2

Total MILLORES2 2.750,005,00

2.750,00550,005,00
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.12.02.12 Ut Oculta contenidor reciclatge fusta, forma U-
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 segons norma EN 335. In-
clós fonamentació i anclatge al terra / base. Inclòs tots els treballs, accessoris i materials per deixar-ho total-
ment acabat i en correcte funcionament.

1,001costat aparcament
MILLORES2

Total MILLORES2 2.640,001,00

2.640,002.640,001,00
01.12.02.13 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny

Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta tractada per exterior Barbacana de Disseny
Barraca o similar per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

3,003zona accés
MILLORES2

Total MILLORES2 3.620,433,00

3.620,431.206,813,00
01.12.02.14 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

1,001zona accés ppal. aparcament
MILLORES2

Total MILLORES2 284,461,00

284,46284,461,00

14.733,47Total 01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS.........

14.733,47Total 01.12 ZONA D'ACCÉS..............................................

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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.

3,003zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 1.006,353,00

1.006,35335,453,00
01.13.02 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

6,006zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 1.827,486,00

1.827,48304,586,00
01.13.03 Ut Paperera de reciclatge, de fusta tractada model

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.

1,001zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 715,401,00

715,40715,401,00
01.13.04 Ut SiC Taula fusta pic-nic amb bancs, Mod. Puigmal,

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.

12,0012zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 7.273,6812,00

7.273,68606,1412,00
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.13.05 Ut Contenidor escombreries plàstic/resina,
Subministrament i col.locació de contenidor d'escombraries de recollida sel.lectiva (vidre - paper - envasos  - or-
gànic) 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.

1,001zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 550,001,00

550,00550,001,00
01.13.06 Ut Oculta contenidor reciclatge fusta, forma U-

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 segons norma EN 335. In-
clós fonamentació i anclatge al terra / base. Inclòs tots els treballs, accessoris i materials per deixar-ho total-
ment acabat i en correcte funcionament.

1,001zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 2.640,001,00

2.640,002.640,001,00
01.13.07 Ut Pergola de fusta tractada 3,50x5m h=3,05, Leroy

Subministrament i col.locació de pèrgola de fusta tractada de 3,50x5m, alçada aprox. 3,05m, model tipus porxa-
da o similar, formada per puntals de 120x120mm, bigues de 80x120mm, sostre de fusta, impermeabilització
amb tela asfàltica o equivalent, i tractament de fusta per l'exterior 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 cor-
rectes condicions d'ús. Mesura en planta, segons projecte i determinacions i estudi de disseny acceptat per la
direcció facultativa.

6,006Zona d'esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 14.101,206,00

14.101,202.350,206,00
01.13.08 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny

Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta tractada per exterior Barbacana de Disseny
Barraca o similar per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

1,001zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 1.206,811,00

1.206,811.206,811,00
01.13.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

4,004zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 1.137,844,00

1.137,84284,464,00
01.13.10 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre /

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "D" senyalitzacioó arbre /
arbust, per informació de la tipologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, total-
ment acabat. Segons plànols de detall.

4,004zona esbarjo
MILLORES2

Total MILLORES2 602,244,00

602,24150,564,00

31.061,00Total 01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS ....................
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

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'entiba-
ció necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

0,205,00 10,005,002zona estiraments
MILLORES2

1,0010,000,1EiC
Total MILLORES2 51,1511,00

51,154,6511,00
01.14.02 M2 Repàs manual d'excavacions

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

5,00 50,005,002zona estiraments, fons
MILLORES2

0,205,00 8,004,002zona estiraments, parets
5,8058,000,1EiC

Total MILLORES2 38,9263,80

38,920,6163,80
01.14.03 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.

11,0011,001zona estiraments
MILLORES2

Total MILLORES2 34,1011,00

34,103,1011,00
01.14.04 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

11,0011,001transport terres
MILLORES2

Total MILLORES2 11,0011,00

11,001,0011,00
01.14.05 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.

0,205,00 10,005,002zona estiraments
MILLORES2

1,0010,000,1EiC
Total MILLORES2 1.015,4111,00

1.015,4192,3111,00
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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.

3,003circuit esportiu
MILLORES2

Total MILLORES2 1.006,353,00

1.006,35335,453,00
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 ro-
dons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total
51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

1,001circuit esportiu
MILLORES2

1,001previsió
Total MILLORES2 722,402,00

722,40361,202,00
01.14.08 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

3,003circuit esportiu
MILLORES2

Total MILLORES2 913,743,00

913,74304,583,00
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PREUS I AMIDAMENTS PER ACTIVITATS (PRESSUPOST)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.14.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del
Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

4,004z. esport
MILLORES2

Total MILLORES2 1.137,844,00

1.137,84284,464,00
01.14.10 Ut Circuit saludable CDE200A de Benito (abdominals,

Unitat complexa per exercici d'abdominals, lumbars i flexions. Estructura 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 supe-
rior dels pals. 5 Barres de subjecció de tub d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou cartell gravat amb pictograma.

1,001z. esport, model F
MILLORES2

Total MILLORES2 2.060,001,00

2.060,002.060,001,00
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 escan-
dinau, 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.

1,001z. esport, model C
MILLORES2

Total MILLORES2 435,001,00

435,00435,001,00
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'humitat de polipropilè gris a la part superior dels pals. 14 bar-
res de subjecció de tub d'acer inoxidable Ø38mm. Inclou cartell grabat amb pictograma.

2,002z. esport, model E
MILLORES2

Total MILLORES2 1.780,002,00

1.780,00890,002,00
01.14.13 Ut Circuit saludable CDE07 de Benito (Puls)

Unitat d'element per exercici de pols. Estructura realitzada amb 3 pals de fusta llaminada de pi escandinau trac-
tada 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.

1,001z. esport, model H
MILLORES2

Total MILLORES2 435,001,00

435,00435,001,00
01.14.15 Ut SiC Escalada CDE50

Subministrament i col.locació d'elements de fusta tractada per exterior per fer exercici d'escalada, format per
dos travessers horitzontals elevats a una alçada de 2.70cm, i barres perpendiculars,  inlcoent muntatge i fona-
mentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

1,001z. esport, model D
MILLORES2

Total MILLORES2 547,111,00

547,11547,111,00
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 muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de
detall.

2,002z. esport, model G
MILLORES2

Total MILLORES2 847,022,00

847,02423,512,00
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 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.

1,001z. esport
MILLORES2

Total MILLORES2 418,291,00
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418,29418,291,00
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 mides 2,1x0,75x1,69m. Inclós tractament  per exterior i aca-
bat pintat, anclatge a la base i indicacions corresponents, totalment instal.lat i en correcte funcionament.

1,001z. esport, model K
MILLORES2

Total MILLORES2 576,811,00

576,81576,811,00
01.14.21 Ut SiC circuit saludable SA006 de Benito (exercici de

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 pin-
tat, anclatge a la base i indicacions corresponents, totalment instal.lat i en correcte funcionament.

1,001z. esport. model L
MILLORES2

Total MILLORES2 961,811,00

961,81961,811,00
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 indica-
cions corresponents, totalment instal.lat i en correcte funcionament.

1,001z. esport, model I
MILLORES2

Total MILLORES2 871,811,00

871,81871,811,00
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 me-
tàl.lica de mides 1,13x0,76x1,56m. Inclós tractament  per exterior i acabat pintat, anclatge a la base i indica-
cions corresponents, totalment instal.lat i en correcte funcionament.

1,001z. esport, model J
MILLORES2

Total MILLORES2 931,811,00

931,81931,811,00
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 caut-
xú de mides 500x500x43 mm. de color a escollir per la D.F., fixades sobre paviment de formigó o asfalt amb ad-
hesiu especial, totalment col·locat i acabat. Inclou part proporcional de peces d'encintat o de transició a un altre
tipus de paviment.

5,00 50,005,002zona estiraments zona esport, model B
MILLORES2

5,0050,000,1EIC
Total MILLORES2 2.370,5055,00

2.370,5043,1055,00
01.14.25 Ut Taula de Ping pong antivandàlica

Subministrament i col·locació de taula de ping pong antivandàlica, per instal·lació fixa per exteriors.
2740x1525x760mm

2,002z. esport, model A
MILLORES2

Total MILLORES2 3.150,002,00

3.150,001.575,002,00
01.14.27 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny

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 ca-
pacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

1,001circuit esportiu
MILLORES2

Total MILLORES2 142,931,00

142,93142,931,00

20.459,00Total 01.14 CIRCUIT ESPORTIU .......................................
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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 ro-
dons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total
51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

2,002Circuit rehabilitació (els dels pedals)
MILLORES2

Total MILLORES2 722,402,00

722,40361,202,00
01.15.02 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

2,002z. rehabilitació
MILLORES2

Total MILLORES2 568,922,00

568,92284,462,00
01.15.03 Ut Circuit saludable GA06 de Benito (escala i rampa

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. Protectors de claus i pals realitzats en poliamida. Terra
antilliscant. Inclou cartell grabat amb pictograma.

1,001z. rehabilitació, model C
MILLORES2

Total MILLORES2 1.675,001,00

1.675,001.675,001,00
01.15.04 Ut SiC Circuit saludable GA12 de Benito (pedals

Subministrament i col.locació de Circuit saludable GA12 de Fundició Dúctil Benito GA12 o equivalent, format
conjunt de dos pedals metàl.lics, incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat. (El banc es consi-
dera en partida a part).

2,002Circuit esportiu, model B
MILLORES2

Total MILLORES2 1.746,942,00

1.746,94873,472,00
01.15.05 Ut SiC circuit saludable GA03 de Benito (ases

Unitat d'element per exercici de rotació de mans, model GA03 de Fundició Dúctil Benito o equivalent. Estructu-
ra 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.

1,001z. rehabilitació, model A
MILLORES2

Total MILLORES2 1.051,811,00

1.051,811.051,811,00
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 realit-
zada amb pals de fusta, barres de subjecció de tub d'acer inoxidable, i  disc per efectuar gir de caderes anclat a
terra amb la corresponent cimentació. Inclou cartell grabat amb pictograma.

1,001z. rehabilitació, model E
MILLORES2

Total MILLORES2 1.103,311,00

1.103,311.103,311,00
01.15.07 Ut SiC circuit saludable GA02 de Benito (flexo

Unitat d'element per exercici de flexió extensió del cos, model GA07 de Fundició Dúctil Benito o equivalent. Es-
tructura realitzada amb pals de fusta, barres de subjecció de tub d'acer inoxidable, i  mànecs de subjecció, an-
clat a terra amb la corresponent cimentació. Inclou cartell grabat amb pictograma.

1,001z. rehabilitació, model D
MILLORES2

Total MILLORES2 948,811,00

948,81948,811,00
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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.
MILLORES2
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1,001circuit rehabilitació
Total MILLORES2 335,451,00

335,45335,451,00
01.15.09 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

1,001circuit rehabilitació
MILLORES2

Total MILLORES2 304,581,00

304,58304,581,00

8.457,22Total 01.15 CIRCUIT DE REHABILITACIÓ .......................

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'entiba-
ció necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

0,500,50 3,750,5030potes fonament parc temàtic
MILLORES2

0,503,00 4,503,001solera fonament parc temàtic
0,2010,00 44,0022,001zona parc temàtic, zona paviment

cautxu
7,2372,250,1EIC

Total MILLORES2 276,5859,48

276,584,6559,48
01.16.02 M2 Repàs manual d'excavacions

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

0,50 7,500,5030potes fonament parc temàtic, fons
MILLORES2

4,000,50 30,000,5030potes fonament parc temàtic, parets
3,00 9,003,001solera fonament parc temàtic, fons
0,50 6,0012,001solera fonament parc temàtic, parets

10,00 220,0022,001parc temàtic, zona paviment cautxu,
fons

0,20 12,8064,001parc temàtic, zona paviment cautxu,
parets

39,33393,300,1EIC
Total MILLORES2 198,02324,63

198,020,61324,63
01.16.03 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.

59,4859,481Fonament parc temàtic, solera pav.
cautxú

MILLORES2

Total MILLORES2 184,3959,48

184,393,1059,48
01.16.04 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

59,4859,481Fonament parc temàtic, solera pav.
cautxú

MILLORES2

Total MILLORES2 59,4859,48

59,481,0059,48
01.16.05 M3 SiC Formigó HA-25 fonaments

SiC de formigó HA-25 en fonaments.Mesura: volum teòric de projecte sense mermes.

0,500,50 3,750,5030potes fonament parc temàtic
MILLORES2

0,503,00 4,503,001solera fonament parc temàtic
0,838,250,1EIC

Total MILLORES2 713,879,08

713,8778,629,08
01.16.06 M2 Malla 20x20x8 Fyk 5100

Malla electrosoldada, d'acer Kyk 5100, per col.locar en paviments, inclòs el transport i la col·loacció de la malla
in situ aixecades amb peces de formigó.

3,00 9,003,001solera fonament parc temàtic
MILLORES2
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0,909,000,1EIC
Total MILLORES2 64,859,90

64,856,559,90
01.16.07 M2 Solera de formigó 50 cms

Paviment de 30 cms. amb formigó HM-20. Mesura: Superficie teorica projecta.

3,00 9,003,001solera fonament parc temàtic
MILLORES2

0,909,000,1EIC
Total MILLORES2 476,989,90

476,9848,189,90
01.16.08 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.

0,2010,00 44,0022,001zona parc temàtic, zona paviment
cautxu

MILLORES2

6,4064,000,1EIC
Total MILLORES2 4.652,4250,40

4.652,4292,3150,40
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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.

7,007jocs infantils
MILLORES2

Total MILLORES2 2.348,157,00

2.348,15335,457,00
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 ro-
dons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total
51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

2,002jocs infantils
MILLORES2

Total MILLORES2 722,402,00

722,40361,202,00
01.16.11 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

5,005jocs infantils
MILLORES2

Total MILLORES2 1.522,905,00

1.522,90304,585,00
01.16.12 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

6,006z. infantil
MILLORES2

Total MILLORES2 1.706,766,00

1.706,76284,466,00
01.16.13 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre /

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "D" senyalitzacioó arbre /
arbust, per informació de la tipologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, total-
ment acabat. Segons plànols de detall.

1,001zona infantil
MILLORES2

Total MILLORES2 150,561,00

150,56150,561,00
01.16.15 Ut SiC joc de molles rústic tipus seient, model Agasa

Subministrament i col.locació de joc de molles rustic tipus seient, o equivalent, de Agasa o similar, amb tracta-
ment de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

4,004z. jocs infantils, model B
MILLORES2
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Total MILLORES2 2.320,004,00

2.320,00580,004,00
01.16.16 Ut SiC joc de molles rustic tipus caballet, model

Subministrament i col.locació de joc de molles rústic tipus caballet, o equivalent, de Agasa o similar, amb tracta-
ment de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

2,002z. jocs infantils, model H
MILLORES2

Total MILLORES2 1.110,002,00

1.110,00555,002,00
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 ancoratge totalment instal.lat.

2,002zona jocs infantils, model G
MILLORES2

Total MILLORES2 2.561,102,00

2.561,101.280,552,00
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.

1,001zona jocs infantils, model I
MILLORES2

Total MILLORES2 1.910,001,00

1.910,001.910,001,00
01.16.19 Ut SiC gronxador rústic dos seients plans Agasa o

Subministre i col.locació de gronxador tipus rústic amb dos seients tipus plans, de Agasa o similar, amb tracta-
ment de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment instal·lat.

1,001z infantil, model E
MILLORES2

Total MILLORES2 1.990,001,00

1.990,001.990,001,00
01.16.20 Ut SiC gronxador rústic dos seients bressol Agasa o

Subministre i col.locació de gronxador tipus rústic amb dos seients tipus bressol, de Agasa o similar, amb tracta-
ment de protecció a la intempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment instal·lat.

1,001z infantil, model J
MILLORES2

Total MILLORES2 2.080,101,00

2.080,102.080,101,00
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. Inclou fonamentació i ancoratge, totalment instal·lat., i re-
blert de sorra sel.leccionada

1,001z. infantil, model A
MILLORES2

Total MILLORES2 1.050,401,00

1.050,401.050,401,00
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 in-
tempèrie amb autoclau. Inclou fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

2,002zona jocs infantils, model F
MILLORES2

Total MILLORES2 2.819,802,00

2.819,801.409,902,00
01.16.23 Ut SiC Xarxa en 3 dimensions R04 de Benito o

Subministrament i col.locació de joc infantil Xarxa tridimensional tipus R04 de Fundició Ductil Benito o equiva-
lent, de mides 5.53x5.53x4.09m, de color verd, anclat a fonamentació de formigó armat, anclatges i perns me-
tàl.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 tre-
balls i mecanismes necessaris per deixar-ho totalment acabat i en correcte funcionament.

1,001zona jocs infantils, model C
MILLORES2

Total MILLORES2 6.502,101,00

6.502,106.502,101,00
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01.16.24 Ut SiC exercici d'equilibri tipus lletra de Benito o
Subministrament i instal.lació de joc infantil d'equilibri tipus búlder de qualsevol lletra / número, de Fundició Dúc-
til Benito o equivalent, de color marró. Inclòs fonament en sabata de formigó armat, suport i anclatge a base car-
golat amb tacs d'expansió, estructura de panells escalable de fibra de poliester per capes, de superfície llisa. In-
terior 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'imprimació 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 inoxidables antiatracament

6,006rocòdrom lletres "Falgar"
MILLORES2

Total MILLORES2 27.034,806,00

27.034,804.505,806,00
01.16.25 Ut SiC parc infantil temàtic, conjunt Pamplona II,

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 pro-
jecte, 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. Inclosos tots els materials i tre-
balls 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.

1,001zona jocs infantils, model D
MILLORES2

Total MILLORES2 28.418,201,00

28.418,2028.418,201,00
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 caut-
xú de mides 500x500x43 mm. de color a escollir per la D.F., fixades sobre paviment de formigó o asfalt amb ad-
hesiu especial, totalment col·locat i acabat. Inclou part proporcional de peces d'encintat o de transició a un altre
tipus de paviment.

1,50 18,003,004zona paviment cautxu parc temàtic
MILLORES2

2,00 36,003,006lletres rocòdrom
Total MILLORES2 2.327,4054,00

2.327,4043,1054,00

93.201,26Total 01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS ..........................

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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.

3,003Resta zones, prop de camins
MILLORES2

9,009placeta costat llac
2,002zona edifici magatzem eines i serveis

Total MILLORES2 4.696,3014,00

4.696,30335,4514,00
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 ro-
dons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total
51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

3,003zona edifici magatzem, eines i serveis
MILLORES2

9,009Resta zones, prop de camins
Total MILLORES2 4.334,4012,00

4.334,40361,2012,00
01.17.03 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

9,009Resta zones, prop de camins
MILLORES2

5,005placeta costat llac
1,001zona edifici eines, magatzem, serveis

Total MILLORES2 4.568,7015,00

4.568,70304,5815,00
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01.17.04 Ut Paperera de reciclatge, de fusta tractada model
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.

1,001placeta costat llac
MILLORES2

1,001zona accés principal
Total MILLORES2 1.430,802,00

1.430,80715,402,00
01.17.05 Ut Paperera de fusta amb teulada tractada model

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 trac-
tat a l'autoclau nivell IV.

2,002mirador llac
MILLORES2

1,001costat rotonda nord
Total MILLORES2 2.146,203,00

2.146,20715,403,00
01.17.06 Ut SiC fitó metàl.lic Hospitalet extraible, h=1m,

Subministrament i col.locació de fitó extraible d'acer antivandàlic model Hospitalet de Fundició Benito, alçada
1.00m i diàmetre 95mm, o equivalent, incloent fonamentació i ancoratge totalment instal.lat.

3,003fitó entrada Verneda
MILLORES2

2,002previsió
Total MILLORES2 754,255,00

754,25150,855,00
01.17.07 Ut SiC cartell fusta model "A", Faristol gros de

Subministrament i col.locació de cartell faristol gros model "A" indicatiu de fusta tractada per exterior de Dis-
seny Barraca o similar per informació general del parc, de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment
acabat. Segons plànols de detall.

2,002resta zones del parc
MILLORES2

Total MILLORES2 1.323,622,00

1.323,62661,812,00
01.17.08 Ut SiC cartell fusta model "B", Barbacana de Disseny

Subministrament i col.locació de cartell model "B" indicatiu de fusta tractada per exterior Barbacana de Disseny
Barraca o similar per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent
muntatge i fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

3,003zona placeta costat del llac
MILLORES2

Total MILLORES2 3.620,433,00

3.620,431.206,813,00
01.17.09 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

2,002resta zones del Parc (accés Can
Morera i accés nord)

MILLORES2

Total MILLORES2 568,922,00

568,92284,462,00
01.17.10 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre /

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "D" senyalitzacioó arbre /
arbust, per informació de la tipologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, total-
ment acabat. Segons plànols de detall.

7,007resta zones del parc
MILLORES2

5,005previsió
Total MILLORES2 1.806,7212,00

1.806,72150,5612,00
01.17.11 Ut Cartell de fites quilomètriques amb suport de

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. In-
clòs tots els materials i treballs necessaris per la seva correcta col.locació.

36,0036fites quilomètriques
MILLORES2
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4,004EIC
Total MILLORES2 5.008,0040,00

5.008,00125,2040,00
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.la-
cions, 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.

2,002Cartell entrades Parc ppal i nord,
model E

MILLORES2

Total MILLORES2 870,002,00

870,00435,002,00
01.17.15 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny

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 ca-
pacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

1,001Placeta costat llac
MILLORES2

Total MILLORES2 142,931,00

142,93142,931,00
01.17.16 PA Edifici modular prefabricat serveis higiènics.

Partida alçada a justificar d'import màxim pel subministrament i instal·lació de l'edifici modular per serveis higiè-
nics, amb tot el suport i l'execució de la base de recolçament, estructura, tancaments i distribucions interiors, co-
berta, instal·lacions, fusteries 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.

1,001Edifici mòdul serveis higiènics
MILLORES2

Total MILLORES2 3.500,001,00

3.500,003.500,001,00

34.771,27Total 01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL ..

202.683,22Total 01 ÀMBIT EL FALGAR .....................................................................................................................

02 ÀMBIT LA VERNEDA

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 ro-
dons de diàmetre de 10cm. Dimensions totals de 1,95m de longitud i 85cm d'alçada total. Taula d'amplada total
51cm. Incloent part proporcional de fonament, totalment col.locat.

4,004camins verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 1.444,804,00

1.444,80361,204,00
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 llistons de fusta massissa,  incloent part proporcional de fona-
ment, totalment col.locat.

1,001Camí Verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 335,451,00

335,45335,451,00
02.11.03 Ut Paperera de fusta tractada model Calera, Disseny

Subministrament i col.locació de paperera de fusta tractada individual, model Calera de Disseny Barraca o simi-
lar. 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.

6,006Camins Verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 1.827,486,00

1.827,48304,586,00
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 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.

2,002camins Verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 836,582,00

836,58418,292,00
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02.11.05 Ut Aparcabicicletes Model Pedraforca, Disseny
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 ca-
pacitat per a 5 unitats de bicicletes. Totalment acabat.

4,004Camins Verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 571,724,00

571,72142,934,00
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 regates a la part superior. S'inclou la formació del dau de formi-
gó per a ancoratge del pal vertical, totalment acabat.

9,009Entrada camins La Verneda zona sud
MILLORES2

Total MILLORES2 677,529,00

677,5275,289,00

5.693,55Total 02.11 MOBILIARI URBÀ...........................................

02.12 SENYALITZACIÓ
02.12.01 Ut SiC cartell fusta model "A", Faristol gros de

Subministrament i col.locació de cartell faristol gros model "A" indicatiu de fusta tractada per exterior de Dis-
seny Barraca o similar per informació general del parc, de fusta.Incloent muntatge i fonamentació, totalment
acabat. Segons plànols de detall.

1,001sota el pont
MILLORES2

Total MILLORES2 661,811,00

661,81661,811,00
02.12.02 Ut SiC cartell fusta model "C" senyalització àrees del

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "C" senyalitzacioó àrees
del parc, per informació i recorregut per fer exercicis en els diferents equipaments de fusta.Incloent muntatge i
fonamentació, totalment acabat. Segons plànols de detall.

5,005entrades camins a La Verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 1.422,305,00

1.422,30284,465,00
02.12.03 Ut SiC cartell fusta model "D" senyalització arbre /

Subministrament i col.locació de cartell indicatiu de fusta tractada per exterior model "D" senyalitzacioó arbre /
arbust, per informació de la tipologia i característiques de la vegetació.Incloent muntatge i fonamentació, total-
ment acabat. Segons plànols de detall.

7,007distribuits a tota La Verneda
MILLORES2

Total MILLORES2 1.053,927,00

1.053,92150,567,00

3.138,03Total 02.12 SENYALITZACIÓ ............................................

8.831,58Total 02 ÀMBIT LA VERNEDA ..................................................................................................................

211.514,80TOTAL.........................................................................................................................................................
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RESUM PRESSUPOST MILLORES 2

Modificació del Projecte d'acabament del parc del Falgar i La Verneda.

TM Les Franqueses del Vallès

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

1 ÀMBIT EL FALGAR 202.683,22 95,82%
01.12 ZONA D'ACCÉS……...…...………………………………………………………………………………………………… 14.733,47 6,97%

01.12.02 RESTA DE TASQUES DE L'ACCÉS……...…...…………………………………………………………… 14.733,47
01.13 ZONA D'ESBARJO I DESCANS……...…...……………………………………………………………………………… 31.061,00 14,69%
01.14 CIRCUIT ESPORTIU……...…...………………………………………………….………………………………………… 20.459,00 9,67%
01.15 CIRCUIT DE REHABILITACIÓ……...…...………………………………………………………………………………… 8.457,22 4,00%
01.16 ZONA DE JOCS INFANTILS……...…...…………………………………………………………………………………… 93.201,26 44,06%
01.17 MOBILIARI URBÀ RESTA DE ZONES DEL PARC……...…...………………………………………………………… 34.771,27 16,44%

2 ÀMBIT LA VERNEDA 8.831,58 4,18%
02.11 MOBILIARI URBÀ……...…...…………………………………………………...…………………………………………… 5.693,55 2,69%
02.12 SENYALITZACIÓ……...…...………………………………………………………...……………………………………… 3.138,03 1,48%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 211.514,80 100,00%

MILLORES 2
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

 

El  Parc  del  Falgar  i  la  Verneda  són  els  terrenys  de  cessió  pública  obligatòria  corresponents  a 

l’ampliació del polígon industrial de Llerona anomenat Sector P, per tant es desenvolupa la seva 

construcció  formant  part  del  projecte  d’urbanització  del  sector.  Comprèn  les  zones  verdes  i 

d’equipaments del sector que es troben adjacents al marge esquerre del riu Congost.  

 

El Falgar i la Verneda, gaudeixen d’una situació privilegiada, ja que queden molt ben delimitats per 

la penya natural existent, el riu Congost, el pont de Llerona  i el gual que connecta  la via Europa 

amb Corró d’Avall. La Verneda és una prolongació, al llarg del marge esquerre del riu Congost, de 

la zona del Falgar, però amb un caire més naturalitzat  i dissenyat gairebé exclusivament per  la 

recuperació de  les vernedes; d’aquí prové el seu nom. A més, el Parc del Falgar  i  la Verneda, es 

troben dins de la qualificació de l’àrea de Xarxa Natura 2000. 

 

En  aquest  sentit,  es  planteja  aquest  annex  de mesures  de  prevenció  d’incendis  del  Parc  que 

permetrà  incrementar  la seguretat de  la zona així com el valor ecològic que representa,  la seva 

morfologia i els tipus de vegetació i fauna existents. 

 

El present document justifica el compliment que les directrius per a la gestió dels espais de la 

Xarxa Natura 2000 (directrius generals pels espais d’aigües continentals) relatives a plans de 

prevenció d’incendis. 

Segons  les directrius de XN 2000,  cal  redactar un pla de prevenció d’incendis  i  les mesures 

associades  que  cal  tenir  en  compte  en  les  àrees  amb  presencia  d’elements  prioritaris  de 

conservació.  Per  tant,  per  donar  compliment  a  la  citada  directriu,  es  redacta  el  present 

document,  justificant  les mesures de protecció  contra  incendis adients,  segons  la normativa 

vigent i tenint en compte els criteris del Servei de Prevenció contra incendis de la Generalitat 

de Catalunya.  

 

 

2. REQUERIMENT NORMATIUS 

 
En  referencia a  la normativa d’aplicació ens  regirem pel Decret 123/500, de 14 de  juny, de 
mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat 
immediata amb la trama urbana, ja que podem equiparar el Parc com una instal∙lació aïllada. 
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3. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
S’ha  analitzat  la  situació  inicial  i  segons  els  criteris del  Servei de Prevenció d’incendis de  la 
Generalitat, s’ha definit tant la zona del Parc com els camins d’accés i de comunicació interior. 
 
En el Parc existiran dos explanades, una més propera a l’aparcament i un altre a prop del llac.  
S’han  fet  una  sèries  d’intervencions,  considerades  com  a mesures  de  prevenció  d’incendis 
forestals, que a continuació detallem: 
 
 
Explanades i camins d’accés 
 
Com  a mesura  de  prevenció  d’incendis  al  Parc  es poden  trobar  zones  de  prats  sense  gaire 
masses arbustives ni arbòries.  
 
En  referència  als  camins  d’accés  al  Parc,  les  intervencions  es  basaran  en  fer  tasques  per 
millorar  les condicions d’accessibilitat  i seguretat. Es  farà una neteja general dels camins  i  la 
vegetació,  tallant  les  herbes  i  aclarint  la  vegetació,  i millora  dels  camins  amb  una  capa  de 
sauló.  
 
També s’adequarà a l’aparcament zones on els camions de bombers puguin aparcar en cas de 
necessitat o maniobrar. 
 
Aquestes accions van encaminades a millorar les condicions d’accessibilitat dels usuaris i dels 
bombers en cas d’incendi, facilitarà les condicions de circulació i evitarà l’enfangat en dies de 
pluja. 
 
 
D’altra banda, segons els criteris del Servei de Prevenció de la Generalitat, per tal de protegir 
l’espai, el Parc comptarà amb: 
 
Reserva d’aigües 

 
A nivell de reserva d’aigües per  la prevenció d’incendis, el Parc compta amb un  llac artificial, 

amb capacitat suficient per  l’extinció d’incendis de  l’entorn de manera  immediata en cas que 

fos necessari. 

 

El Parc  també compta amb dos pous soterranis del que es podria agafar aigua, veure plànol 

núm. 10. 
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4. HIDRANTS D’INCENDIS 

 

En  compliment  de  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  SP‐120,  de  10  de maig  de  2010, 

Sistemes d’Hidrants d’Incendi per a ús exclusiu per a bombers, s’han previst 14 hidrants entre 

el Falgar i La Verneda, més tres existents al polígon, prop de l’accés sud de La Verneda. Estaran 

a  uns  200 m  de  distància  uns  d’altres  i  amb  un  radi  d’acció  de  100m  cadascun  d’ells  que 

cobreixen tota la superfície del Parc, (veure plànol núm. 16) amb les següents característiques: 

 

‐  L’hidrant  està  connectat  a  la  xarxa  d’abastament,  destinat  a  subministrar  aigua  en  cas 

d’incendi en totes les seves fases. 

 

‐Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per 
a vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant 
estigui a menys de 100 metres d’un hidrant 
 

‐ Els hidrants estan ubicats en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels 

espais  destinats  a  circulació  i  estacionament  de  vehicles,  i  la  seva  localització  estarà 

senyalitzada d’acord amb el que estableix la norma UNE 23033. 

 

‐ Els hidrants s’ajusten a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. 

 

‐ L’alimentació de  la xarxa que suporta els hidrants pot donar un consum mínim durant dues 

hores amb els dos hidrants simultanis,  i un cabal mínim per a cada hidrant de 1.000  l/min,  i 

una pressió de sortida superior a 102 kPa.  

 

La caseta d’accés, que es  troba a prop de  l’aparcament  i que servirà per emmagatzemar  les 

eines  pel manteniment del Parc comptarà amb un extintor com a mesura de seguretat. 

Tipologia d’hidrants 
 
Els  hidrants  exteriors  han  de  ser  del  tipus  de  hidrant  en  arqueta.  Els  hidrants  de  columna 

s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 

norma UNE‐EN 14384:2006 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 

s’ajustaran  a  les  prescripcions  tècniques  especificades  a  la  norma  UNE‐EN  14339:2006  (o 

norma que la substitueixi). 

 

Radis d’influència 

La  situació dels hidrants protegiran  la  totalitat del Parc, amb un  radi de  cobertura per  cada 
hidrant de 100 m, en compliment de la Instrucció Tècnica Complementària SP‐120. Al plànol 16 
es reflecteixen els radis de cobertura de la protecció de cada hidrant. 
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5. ACCESSOS 

 
En referència als camins d’accés a la zona del Parc i el seu entorn immediat, les intervencions 
es basen en fer tasques per millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat.  
 
Es farà una neteja general dels camins i la vegetació, netejant les herbes dels talussos i aclarint 
la vegetació, i millora dels camins amb una capa de sauló. 
 
Tractament de la vegetació 
 
Realització i manteniment de franges de protecció: 

Aquesta  actuació  es  basa  en  la  tala  selectiva  d’arbrat  i  desbrossada  de matolls  per  tal  de 

rebaixar la quantitat de combustible, en una amplada mitjana de 25 metres a l’entorn de zones 

urbanitzades i a banda i banda de camins principals de la Xarxa bàsica amb l’objectiu de definir 

unes franges on els bombers puguin treballar amb seguretat i eficàcia. Per tant, els 25 metres 

perimetrals del Parc han d’estar en condicions de franja de protecció, es a dir efectuant‐se els 

tractaments i aclarides necessaris per garantir l’estabilitat dels terreny i la protecció adequada 

de les persones. 

 

L’arbrat s’ha d’aclarir i podar fins que quedi com a molt el 35% de la fracció de cabuda coberta.  

El matoll s’ha d’estassar fins que quedi com a molt el 15% del recobriment. La franja pot ser 

interior o  exterior,  contant  els  25 metres des del  límit  cap  a dintre o  cap  a  fora,  l’objectiu 

d’això es delimitar l’àrea de la resta de l’entorn.  

La vegetació interior a l’Àrea 

Segons  la  zona  d’actuació  haurem  d’aplicar  unes  condicions  tècniques  per  les  franges  de 

protecció, en funció de l’orografia i la vegetació que ens podem trobar, les podem determinar 

en tres àrees: 

‐Àrea d’arbrat adult:  

• Les distancies entre els peus ha de ser de 6 metres.  

• Sense continuïtat horitzontal de l’estrat arbori.  

• La fracció de la cabuda de coberta ha de ser del 35%.  

• Poda de l’arbrat a 1/3 de l’alçada de l’arbre fins a un màxim de 5 metres. 

• Sense continuïtat vertical entre els estrats arboris i arbustiu. 

         ‐Àrea de matollar:    

• Cobertura màxima del 35% de matoll. 

• Prioritzar  especies  de  poca  inflamabilitat  (llistat  a  l’Annex  2  del  decret 

123/2005). 
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‐Àrea amb molta pendent: en àrees de pendents superiors al 40% i barrancs requereixen 

un estudi d’un facultatiu forestal per tal de minimitzar l’efecte de les actuacions sobre el  

terreny, com: 

 

• Els tractaments i aclarides que cal efectuar a la franja. 

• L’amplada de  la franja de protecció, que podrà ser diferent als 25 metres 

d’acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions 

i exposició a situacions d’alt risc d’incendi forestal. 

• El tractament de les restes. 

Senyalització 

El Parc estarà  correctament  senyalitzat,  indicant  la prohibició de  fer  foc en  tot el Parc. Així 

mateix  comptarà  amb  panels  informatius  de  perill  d’incendi  que  servirà  per  recordar  als 

visitants  la  importància de tenir cura pel entorn en el que es troben recalcant  la  importància 

de no abocar deixalles. 

 

6. CONSELL DE SEGURETAT I ZONES DE NETEJA 

 

La prevenció és molt important per això cal: 

‐ Mantenir net el Parc:  les restes d'aliments generats cal  llençar‐los en els contenidor de 

selectiva que estaran disposat al llarg del Parc. 

‐  No es podrà fumar en tot el Parc. 

‐ No es podrà circular amb   vehicles fora dels camins autoritzats, ni podran estacionar‐se 

en cap lloc que no sigui la zona d’aparcament prevista per a tal fi. 

‐ Al Parc està prohibit fer foc  

‐ Cal informar a la població de les èpoques de màxim risc d'incendi. 

  ‐ En cas que els visitants observin un incendi forestal o una columna de fum dins del Parc 
hauran d’ avisar al més aviat possible algun dels  serveis d'emergència més pròxims,  com 
Agents  Rurals,  Bombers,  Mossos  d'Esquadra  o  Protecció  Civil.  Es  disposaran  panel 
informatius amb el número de telèfon d’emergències que caldria trucar telèfon 112). 
 

Per reduir al màxim el ris d’incendi caldria tenir en compte un sistema d’alerta meteorològica, 
per detectar les situacions meteorològiques més desfavorables. 
   



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                                                      

 

                                                                                                                   ANNEX 28: PREVENCIÓ D’INCENDIS 
Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
7 

 

 

Línies Elèctriques 

 

Les  esteses  de  línies  de  transport  i  distribució  d’energia  elèctrica  representen  un  perill 
potencial d’inici d’incendi forestal si no es mantenen les distàncies de seguretat a la vegetació 
així com el bon estat de les instal∙lacions. 
 
Per garantir aquests aspectes, no es col∙locarà cap arbre sota una  línia elèctrica, aquest han 
d’estar a una distancia mínima de 2 m, tal  i com es recomana en el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió (Decret del Ministeri d'Indústria 2413/1973, BOE 9.10.73) i en el "Reglament 
Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió" (Decret del Ministeri d'Indústria 3151/1968, 
BOE 27.12.68). A més,  l’Ajuntament  realitzarà el seguiment de  totes  les  tasques preventives 
que s’han d’efectuar.  
 
 
Zones de neteja de la brossa als marges de carreteres, camins i altres llocs del Parc 

 
Les deixalles i brossa acumulades en les carreteres i camins poden ser l'origen d'algun incendi. 
De forma periòdica, l’òrgan gestor del Parc efectuarà la neteja dels marges de camins, i de les 
àrees de lleure, fonts miradors etc. Així mateix, es realitzen neteges ordinàries i extraordinàries 
cada cop. 
 
‐ Les escombraries no es podran acumular ja que suposen un punt de risc per l’inici de foc. 

‐ Els residus produïts per la poda i altres treballs sobre la vegetació forestal es tracten d’acord 
a l’article 10 del Decret 123/2005: 
 
a) Triturat  fins a obtenir  restes menors de vint  centímetres  i  repartiment uniforme  sobre el 
terreny. En cap cas no poden romandre restes no triturats sobre la vegetació de la zona. 
 
b) Transport de les restes a cremadors controlats, centrals tèrmiques, plantes de compostatge, 
centrals d’aprofitament de biomassa o plantes similars on se’ls aplica el tractament adequat. 
 
c) Crema controlada autoritzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
En cas que s’opti per cremar els residus produïts en el mateix lloc que es generen cal demanar 
autorització  a  la  Direcció  General  del  Medi  Natural  i  seguir  les  indicacions  que  aquesta 
consideri. 
 
Per a l’execució dels treballs de crema cal disposar del material exigit pel Decret 64/ 1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals                 
 

Les intervencions descrites, van encaminades a millorar les condicions d’accessibilitat dels 
usuaris i dels bombers en cas d’incendi. 
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7. PLA DE MANTENIMENT 

 
Amb les tasques esmentades anteriorment, les instal∙lacions proposades són aptes en quant a 
condicions de seguretat i protecció contra incendis.  
 
La  prevenció  dels  incendis  forestals  consisteix  en  la  planificació  i  l'execució  d'un  conjunt 
d'actuacions encaminades a evitar l'inici del foc, i a dificultar la propagació i facilitar l'extinció 
en el cas que el foc es produeixi. És per això, que cal que hi hagi un correcte manteniment del 
Parc de manera continuada que consistirà en: 

 Realització de treballs silvícoles 
 Creació i manteniment d'infraestructures i equips contra els incendis forestals 
 Mesures de caràcter administratiu 
 Educació ambiental 

En el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual  s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals, apareixen els municipi declarat com a zones d'alt risc d'incendi, entre les quals no es 
troba el municipi de Les Franqueses del Vallès. Tot  i així, estimen que a  l’igual que es detalla 
pel municipis amb alt risc d’incendi seria adient que en el període comprès entre el 15 de març 
i el 15 d'octubre, tots dos inclosos, no s’encengui cap foc ni es cremin rostolls. 

L’ajuntament  de  les  Franqueses  del  Vallès  va  establir  un  conveni  amb  la  Diputació  de 
Barcelona, pla d’acció municipal (PAM), que estableix i estandaritza les accions que cal dur‐se a 
terme des de  l'Ajuntament en  cas que es declari en el municipi un  incendi  forestal.  La  seva 
finalitat  és  pautar  les  accions municipals  a  fi  i  afecte  de  facilitar  i  donar  suport  als  agents 
encarregats directament d'apagar  l'incendi declarat, atendre els  ferits, etc.  L’Ajuntament de 
Les Franques disposa de dos plans de prevenció d'incendis forestals, per prevenir  l'aparició  i, 
sobretot, propagació d'incendis forestals: 

PLA  DE  PREVENCIÓ  D'INCENDIS  FORESTALS  (PPI):  contempla  la  creació  i  manteniment 
d'infraestructures  imprescindibles  per  a  la  prevenció  i  lluita  contra  els  incendis  forestals: 
obertures i manteniment de camins d'accés a les masses forestals, franges de protecció de les 
urbanitzacions, instal∙lació i manteniment d'hidrants, construcció i manteniment de basses... 

PLA  DE  VIGILÀNICA  COMPLEMENTÀRIA  CONTRA  INCENDIS  FORESTALS  (PVI):  cada  estiu  la 
Diputació de Barcelona posa al servei dels municipis que ho sol∙liciten personal  i cotxes per a 
fer la vigilància de les masses boscoses on es pot localitzar l'inici d'un foc. 

L'Ajuntament de  les Franqueses pertany a  l'ADF Montseny‐Congost,  juntament amb d'altres 
municipis  limítrofs.  La  finalitat  d'aquestes  associacions  és  crear  una  infraestructura 
intermunicipal de col∙laboració i ajuda, tant de material com de personal, en cas d'un incendi. 
A  través  d'ella  s'ha  adquirit  material  per  a  l'extinció  d'incendis,  vehicles,  xarxa  de 
radiocomunicació... Vetllen també pel compliment del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. 
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8. PROGRAMA D’EDUCACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA 

 
Es  pretén  consolidar  una  actitud  de  conscienciació  ambiental  i  reduir  l'amenaça  i  dany  per 

causa dels incendis al medi ambient i a la seguretat ciutadana. 

Per això  s'impulsarà en els diferents nivells de  l'educació,  l’ensenyament de  la protecció de 

l'ambient , l'ecologia i la preservació dels recursos naturals tal i com hem comentant al llarg del 

projecte  per  garantir  que  la  participació  dels  visitants  al  Parc  sigui  correcte,  planificada  i 

responsable en tot moment. 

D'acord  amb el diagnòstic  sobre  l'origen dels  incendis  forestals  al país,  aquests  són  causats 

gairebé  íntegrament per  l'activitat humana, a vegades pel descuit  i manca de previsió  i altres 

per necessitats econòmiques i culturals o per causes de violència. 

Per aquest motiu considerem que és necessari modificar l'actitud social i cultural mitjançant un 

canvi  de  valors  orientat  a  la  prevenció,  a  la  racionalitat  de  la  cultura  del  foc  i  a  generar 

responsabilitat sobre les causes que originen els incendis forestals, per tal d’evitar‐los.  

Per tant, es pretén assolir el següent objectiu: 

Promoure canvis d'actitud en la comunitat en general i en els més petits en particular, davant 

de  la problemàtica dels  incendis forestals així com conscienciar que s’ha de tenir cura per tal 

d’evitar‐los. 

Per això: 

1  .  Es  posaran  cartells  informatius  al  llarg  del  Parc  per  informar  als  ciutadans  com  han  de 

prevenir un incendi i que fer en cas que es produeixi un. 

2. Fer xerrades  d’Educació Ambiental i Informació Pública. 

3. Realitzar campanyes de comunicació massiva per facilitar als ciutadans informació sobre les 

causes dels  incendis,  l'impacte del foc  i mesures preventives. L'èxit d'aquestes campanyes de 

conscienciació pública dependrà, entre altres, de la seva regularitat, cobertura i una adequada 

selecció de dibuixos i frases que ajudin a estimular al públic a identificar‐se amb missatges de 

prevenció i atenció contra els incendis forestals . 

4.  Augmentar  la  participació  ciutadana  en  la  prevenció,  atenció  i  control  dels  incendis. 
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ANNEX NÚM. 29 

AFECTACIONS I OCUPACIÓ TEMPORAL 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del Projecte d’acabament del Parc del Falgar i La Verneda del 
T.M. Les Franqueses del Vallès”, es redacta el present annex, per determinar les afectacions possibles als 
terrenys afectats per l’àmbit de les obres, per tal de donar compliment a l’article 31 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tal i com veurem en aquest annex, les obres no necessitaran realitzar cap tràmit d’expropiació, ja que tots 
els terrenys  ja són de titularitat municipal, tot  i així, es relacionen a continuació  les referències  legals més 
significatives: 
 

• Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954. 
• Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d’abril de 1957. 
• Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo 
• Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
• Real  Decreto  1093/1997  de  4  de  juliol,  pel  qual  s’aproven  les  normes  complementàries  al 

“Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  Inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”. 

• Real Decreto 3288/1978 de 25 d’agost. Reglamento de Gestión Urbanística. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, d’aprovació del text refós de la llei del sòl. 
• Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre 

Per a  l’obtenció de  les dades urbanístiques s’ha consultat el Registre de Planejament de  la Generalitat de 
Catalunya, per  les dades fiscals  l’oficina virtual de cadastre i a la Diputació de Barcelona,  i per  les físiques, 
fotos aèries alternades amb presa de dades puntuals in situ. 
 

2. CRITERIS ADOPTATS 

Per  tal de determinar  el nombre de parcel∙les  afectades  i  calcular  les  seves  superfícies disposem d’una 
banda del topogràfic, de la cartografia, del cadastre i del planejament vigent. Amb la inserció de la imatge 
obtinguda  de  l’oficina  virtual  del  cadastre  amb  el  topogràfic  i  el  planejament  vigent,  s’observa  que  els 
terrenys afectats formen part de Zona verda i equipaments (ZV 1 – EQ 1). 
 
Per definir els límits d’afectació, s’han tingut en compte els següents conceptes: 
 
Línia d’expropiació: La línia d’expropiació marca el terreny necessari com ocupació permanent per executar 
l’obra del projecte i que passa a ser propietat de l’administració. El terreny expropiat es mesurarà en metres 
quadrats (m²). En cap cas aquest terreny figura en les partides d’ocupació temporal o de servei de pas. 
 
Línia  d’ocupació  temporal:  La  línia  d’ocupació  temporal marca  el  terreny  necessari  (no  expropiat)  com 
ocupació per efectuar  l’obra principal o per desviar els serveis, tant provisionals com definitius, sense cap 
canvi  de  titularitat  permanent.  També  es  contarà  en  aquest  concepte  l’espai  necessari  per  desmuntar 
serveis existents. És  independent de  la servitud de pas,  i en cap cas es pot restar un de  l’altre. El terreny 
previst per l’ocupació temporal es mesurarà en metres quadrats (m²). 
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Línia de servitud de pas aeris o soterrats: Es defineix com imposició de servituds, les corresponents franges 
de terrenys sobre els que resulta imprescindible imposar una sèrie de gravàmens que limiten el ple exercici 
dels drets existents. La línia de servitud de pas marca el terreny necessari (no expropiat) pel manteniment i 
revisió de les instal∙lacions. Per aquest concepte l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant 
tota la vida de la instal∙lació. El propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada tipus de 
servei. Aquestes franges tenen una amplada variable en funció de  la naturalesa de  la servitud. La  línia de 
servitud per serveis afectats marca el terreny necessari per on discorreran els serveis projectats. El terreny 
previst per la servitud per serveis afectats es mesurarà en metres quadrats (m²). 
 

3. AFECTACIONS 

Els terrenys inclosos dins l’àmbit del parc son finques resultants del Projecte de Reparcel∙lació del sector P, 
aprovat definitivament. Formen part de la cessió de terrenys  en càrrec al Pla Parcial del sector P, amb cessió 
municipal. Es va preveure concentrar  les cessions d’espais verds i d’equipaments en els terrenys de  l’antic 
curs del Congost, entre la penya i el riu actual. 
 
Donat que aquests terrenys ja són de titularitat municipal, conseqüència de la reparcel∙lació, no es generen 
afectacions que puguin generar expropiacions. 
 
En referència a l’ocupació temporal per execució de les obres, no es preveu ocupar terrenys fóra de l’àmbit 
de les obres, per tant, tampoc genera cap expedient d’ocupació temporal. 
 
Finalment, els serveis afectats  també s’ha previst que  recaiguin  íntegrament en els  terrenys de  titularitat 
municipal, per tant tampoc generarà cap servitud de pas. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del Projecte d’acabament del Parc del Falgar i La Verneda 

del T.M. Les Franqueses del Vallès”, s’ha previst  l’acabament de  l’enllumenat existent a  l’aparcament  i 

als primers espais del Falgar. L’esquema unifilar, amb la determinació dels mecanismes i seccions del cablejat es 

reflecteix al plànol 19.1 Planta projectada,  xarxa d’enllumenat del parc  i  l’aparcament.  La  justificació del  càlcul 

s’adjunta a l’apèndix adjunt a aquest annex. 

 

2. ESTAT ACTUAL 

 

Es poden diferenciar tres zones,  l’aparcament, el Falgar  i  la Verneda. A  l’aparcament existeixen quatre 

columnes  ja  instal∙lades,  que  actualment  no  estan  en  servei  perquè  no  els  hi  arriba  cap 

subministrament. A la zona del Falgar, actualment no existeix cap xarxa d’enllumenat en servei, només 

hi  ha  passos  de  serveis  i  canalització  de  conductes,  procedents  de  les  obres  inacabades,  i  que 

s’aprofitaran per completar la xarxa projectada. 

 

A la Verneda tampoc hi ha cap xarxa d’enllumenat en servei, només hi ha passos de serveis i canalització 

de conductes, procedents de les obres inacabades. En aquest cas, com que no es preveu cap enllumenat 

en aquesta  zona,  la  intervenció es  limitarà en  tapar  les arquetes  i  tenir‐les  localitzades per possibles 

instal∙lacions futures. 

 

3. PROPOSTA PER L’ACABAMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
L’escomesa  per  l’enllumenat  de  l’aparcament  i  els  primers  espais  del  Falgar,  que  sortirà  de  la  E.T. 

propera  a  l’entrada,  es  situarà  en  un  armari  de  maniobra  al  costat  de  la  mateixa,  i  contindrà  el 

comptador  i  els  seus mecanismes de  control  i protecció,  amb  la presa de  terra  adient.  S’han previst 

quatre línies en aquest quadre: línia de l’aparcament, zona d’esbarjo i descans, camí zones d’activitats i 

enllumenat camí principal. 

 

Per la zona de l’aparcament s’han previst làmpades d’halogenur metàl∙lic de 400W, on a més, s’hauran 

de  fer  les  tasques  de  desplaçament  d’un  punt  de  llum  a  nova  ubicació  per  l’ampliació  de  la  zona 

d’aparcament. També s’ha previst completar la instal∙lació amb el corresponent cablejat i quadres de les 

columnes. 

 

Per la resta de zones, s’han previst columnes Donalson de 4m i llumeneres decoratives Kio Led de 19W, 

amb els quadres i cablejat corresponent. 

 

A La Verneda, la intervenció es limitarà en tapar les arquetes amb una malla de plàstic, capa de morter i 

sauló.  També  es  farà  l’aixecament  en  coordenades  UTM  per  tenir‐les  localitzades  per  possibles 

instal∙lacions futures. 
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DEL T.M. DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

QUADRE DE MANIOBRA I PROTECCIÓ NÚM. 1

Càlcul de secció de conductors per enllumenat

Conductivitat del coure = 56 Factor de potència general = 0,9 Caiguda de tensió màxima = 3% (12 V)

Coef. corrector per l'encesa = 1,8 Tensió d'alimentació = 230/400 V (trifàsica) Tensió d'aïllament =1000 V

Escomesa quadre 1: 25 mm² C.d.t. = 0,06 V

Fòrmules aplicades:

CIRCUIT A
Q1-A1 7 0,133 0,2394 0,38 4 0,01 10 0,01 0,07 0,02
A1-A2 30 0,114 0,2052 0,33 4 0,04 10 0,03 0,10 0,03
A2-A3 30 0,095 0,171 0,27 4 0,03 10 0,02 0,13 0,03
A3-A4 50 0,076 0,1368 0,22 4 0,04 10 0,03 0,16 0,04
A4-A5 50 0,057 0,1026 0,16 4 0,03 10 0,02 0,19 0,05
A5-A6 50 0,038 0,0684 0,11 4 0,02 10 0,02 0,20 0,05
A6-A7 50 0,019 0,0342 0,05 4 0,01 10 0,01 0,21 0,05

CIRCUIT B
Q1-B1 25 0,133 0,2394 0,38 4 0,04 10 0,03 0,09 0,02
B1-B2 40 0,114 0,2052 0,33 4 0,05 10 0,04 0,13 0,03
B2-B3 45 0,095 0,171 0,27 4 0,05 10 0,04 0,17 0,04
B3-B4 50 0,076 0,1368 0,22 4 0,04 10 0,03 0,20 0,05
B4-B5 50 0,057 0,1026 0,16 4 0,03 10 0,02 0,23 0,06
B5-B6 50 0,038 0,0684 0,11 4 0,02 10 0,02 0,24 0,06
B6-B7 50 0,019 0,0342 0,05 4 0,01 10 0,01 0,25 0,06

CIRCUIT C
Q1-C1 235 0,076 0,1368 0,22 4 0,19 10 0,15 0,21 0,05
C1-C2 52 0,038 0,0684 0,11 4 0,02 10 0,02 0,23 0,06
C2-C3 55 0,019 0,0342 0,05 4 0,01 10 0,01 0,24 0,06

C1-C4 55 0,019 0,0342 0,05 4 0,01 10 0,01 0,22 0,06

CIRCUIT D
Q1-D1 65 1,600 2,88 4,62 4 1,16 10 0,88 0,94 0,24
D1-D2 40 1,200 2,16 3,46 4 0,54 10 0,41 1,36 0,34
D2-D3 40 0,800 1,44 2,31 4 0,36 10 0,28 1,63 0,41
D3-D4 40 0,400 0,72 1,15 4 0,18 10 0,14 1,77 0,44

Potència real 
(kW)Longitud (m)Tram Potència de 

càlcul (kW)
Caiguda total 

(V)
Caiguda total 

(%)
Intensitat de 
càlcul (A)

Núm. de cond. 
(Ut)

Secció de 
càlcul (mm2)

Caiguda 
parcial (V)

S. instal.lar 
(mm2)

f.d.p.IV3P 
c.d.t.K

f.d.p.IL3S





SK
f.d.p.IL3c.d.t.
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PROJECTE D'ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA PER CREAR UNA ÀREA DE NATURA I SALUT EN EL T.M. DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS.

ESCOMESA

Potència a instal.lar: 2,70 KW
CIRCUIT A 0,13
CIRCUIT B 0,13
CIRCUIT C 0,14
CIRCUIT D 1,60

TOTAL 2,00 KW
Potència de càlcul secció: 3,61 KW
Intensitat: 5,8 A
f.d.p.: 0,9
Longitud: 10,0m
Secció per càlcul: 0,42 mm²
Secció a instal.lar: 25,00 mm²
c.d.t.: 0,064 V

Potència a contractar: 4,00 KW
ICP: 7,5 A
Diferencial: 40 A/300 mA
Fusibles: 63 A  DIN 0

APARELLATGE

Magnetotèrmics
CIRCUIT A 7,5 A
CIRCUIT B 7,5 A
CIRCUIT C 7,5 A
CIRCUIT D 7,5 A

QUADRE DE MANIOBRA I PROTECCIÓ NÚM. 1
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder realitzar les obres d’acabament dels parcs del Falgar i La Verneda, s’ha procedit a 

confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials 

i  processos  constructius  emprats  en  la  realització  d’aquestes  obres  gaudeixin  d’unes mínimes 

garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran 

els següents:  

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació. 

- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves. 

Independentment  dels  controls  especificats  en  aquests  programa,  s’haurà  de  demanar 

certificats  de  qualitat  a  tots  els  proveïdors,  dels  productes  que  subministrin  a  la  obra. 

Opcionalment  els  materials  que  disposin  del  segell  de  qualitat  INCE  o  altres  homologats 

degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control. 

2. PROCESSOS DE CONTROL 

2.1. TERRAPLENAT I PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL 

Control de materials 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric 

‐ 1 Determinació dels límits d'Atterberg. 

‐ 1 Assaig Próctor Modificat 

‐ 1 Determinació de l'índex CBR. 

‐ 1 Contingut de matèria orgànica. 

 

Control d’execució 

Es realitzarà la determinació de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m2 de superfície. 

Amb un total de 22.856,88 m² d’esplanada, tindrem 12 tandes de 5 assaigs cadascuna. 

2.2. REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE SANEJAMENT 

Control de materials 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric 

‐ 1 Determinació dels límits d’Atterberg 

‐ 1 Assaig Próctor Modificat 

‐ 1 Determinació de l’índex CBR. 

‐ 1 Contingut de matèria orgànica 
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Control d’execució 

Es realitzarà la determinació de 3 humitats i densitats “in situ” cada 500 m3 de volum de replè. 

Amb un total de 1.075,48 m³, tindrem 3 tandes de 3 assaigs cada una. 

2.3. SUBBASE DE GRANULAT  AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric 

‐ 1 Determinació dels límits d'Atterberg. 

‐ 1 Assaig Próctor Modificat 

‐ 1 Determinació de l’índex CBR. 

‐ 1 Determinació equivalent de sorra. 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries, per cada tipus de sub‐base (tot‐u artificial 

ZA‐20 i tot‐u reciclat) 

 

Control d’execució: 

Comprovació de la qualitat del material: 

Cada 2.000 m3 d’aportació de material es realitzarà: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric. 

‐ 1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

‐ 1 Assaig Próctor modificat. 

‐ 1 Determinació de l’índex CBR. 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

‐ 1 Equivalent de sorra. 

Volum sub‐base tot‐u reciclat 5.947m,76 m³, tindrem 3 assaig complets. 

Volum sub‐base tot‐u artificial ZA‐20: 78,54 m³, tindrem 1 assaig complet. 

 

Compactació: 

Es  realitzarà  la  determinació  de  4  humitats  i  densitats  "in  situ"  cada  1.100 m²  de  subbase 

compactada. 

Superfície sub‐base tot‐u reciclat 14.869,40 m², tindrem 14 tandes de 4 assaigs. 

Superfície sub‐base tot‐u artificial ZA‐20: 392,70 m², tindrem 1 tanda de 4 assaigs. 
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2.4. BASES I PAVIMENTS DE GRANULAT AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

  1 ANÀLISI GRANULOMÈTRIC 

‐ 1 Determinació dels límits d'Atterberg. 

‐ 1 Assaig Próctor Modificat 

‐ 1 Determinació de l’índex CBR. 

‐ 1 Determinació equivalent de sorra. 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

  La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries, per les bases i paviments de sauló. 

 

Control d’execució 

Comprovació de la qualitat del material: 

Cada 2.000 m3 d’aportació de material  es realitzarà: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric. 

‐ 1 Determinació dels límits d’Atterberg. 

‐ 1 Assaig Próctor modificat. 

‐ 1 Determinació de l’índex CBR. 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

‐ 1 Equivalent de sorra. 

Volum bases i paviments de sauló 1.671,08 m³, tindrem 1 assaig complet. 

 

Compactació: 

Es  realitzarà  la  determinació  de  5  humitats  i  densitats  "in  situ"  cada  1.000  m2  de  base 

compactada. 

Superfície bases i paviments de sauló 4.468,68 m², tindrem 5 tandes de 5 assaigs. 

Per  tal de comprovar el comportament de  tot el paquet del  ferm es podrien  realitzar vàries 

plaques de càrrega, especialment en la zona de les cales i rases.  

2.5. MESCLA BITUMINOSA 

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material, es realitzarà:

‐ 1 Anàlisi granulomètric 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

‐ 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 

‐ 1 Forma de l’àrid ( agulles i lleixes) 

‐ 1 Adhesivitat 

‐ 1 Friabilitat 
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‐ 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

‐ 1 Marshall 

‐ 1 Immersió‐compressió. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries per cada tipus de mescla bituminosa. 

 

Control d’execució 

Comprovació de la qualitat del material: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric ( àrid i filler). 

‐ 1 Anàlisi granulomètric ( barreja àrids). 

‐ 1 Determinació dels límits d’Atteberg (mescla àrids) 

‐ 1 Equivalència de sorra (mescla fabricada després d’extret el lligant) 

La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col∙locada o fracció diària. 

Pes paviment AC22 base D: 94,25 Tn, tindrem 1 assaig complet. 

Pes paviment AC16 surf D: 56,55 Tn, tindrem 1 assaig complet. 

 

Comprovació de la durabilitat i estabilitat del material: 

‐ 1 Marshall 

‐ 3 provetes (Densitat, Estabilitat, Deformació) 

‐ 2 Contingut de lligant 

La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col∙locada o fracció diària. 

Pes paviment AC22 base D: 94,25 Tn, tindrem 1 assaig complet. 

Pes paviment AC16 surf D: 56,55 Tn, tindrem 1 assaig complet. 

2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ  

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

‐ 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 

‐ 1 Forma de l’àrid ( agulles i “lleixes”) 

‐ 1 Adhesivitat 

‐ 1 Friabilitat 

‐ 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

Control d’execució 

‐ 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, 

o una a 7 dies, 

o i tres d’elles a 28 dies. 

‐ 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 
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Unitat de mostreig: 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una) cada 100m³, 2 setmanes, 500 m² o 2 

plantes;  trencament  1  proveta  a  7  dies  i  3  a  28  dies,  1  consistència mesurada  amb  el  con 

d’Abrahams. 

Volum de formigó HM‐20/B/20/IIa, 211,70 m³, 3 lots (6 sèries de 4 provetes cada una). 

Volum de formigó HM‐20/P/25/I, 13,00 m³, 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una). 

Volum de formigó HA‐25/B/20/I, 29,68 m³, 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una). 

Volum de formigó HA‐25/B/20/IIb, 7,80 m³, 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una). 

Volum de formigó HA‐25/B/20/IIa, 9,62 m³, 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una). 

2.7. FORMIGÓ  ESTRUCTURAL 

Normativa : 

EHE/ Instrucció de formigó estructural. 

Decret 375/88 sobre control de qualitat a l’edificació. 

Els assaigs previs i característics no seran preceptius excepte en els cas de manca d’experiència 

prèvia  sobre  els  materials  a  emprar,  o  prescripció  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 

Particulars. 

Els assaigs previs de formigó de central servit amb addicions són sempre obligatoris. 

Els  assaigs  de  control  seran  preceptius  sempre  i  dependran  del  coeficient  de  seguretat 

considerant en el projecte; com a mínim, es realitzaran els de control reduït. 

En cas de disposar de segells de qualitat i sense cap justificació expressa es pot reduir en obra 

el control estadístic del formigó elaborat en central en els termes fixats per l’art. 3 de l’annex 

del Decret 375/88. 

Els assaigs d’informació només preceptius quan així ho prevegi la direcció facultativa en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, o ho aconsellin els realitzats amb anterioritat. 

2.8. ARMADURES PASSIVES PER AL FORMIGÓ 

Per cada partida que arribi a  l’obra, es formarà un  lot per diàmetre  i fracció de 20 tones,  i es 

comprovarà: 

- Identificació del fabricant i tipus. 

- Absència de desperfectes aparents (fissures a zones de corbat i ganxos d’ancoratge, 

òxid, etc.). 

No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades de certificat de garantia 

del fabricant. 

Si  en  el  càlcul  de  l’estructura  s’ha  utilitzat  un  coeficient  de  seguretat  i minoració  del  límit 

elàstic de l’acer 1,15, es pot deixar d’assajar l’acer en barres per armar. 
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2.9. VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

‐ 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 

‐ 1 Desgast de fregament. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

Control d’execució 

Execució de formigó de base i protecció:  

‐ 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió,  

o una a 7 dies. 

o i tres d’elles a 28 dies. 

‐ 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 

La unitat de mostreig serà cada 1.500 ml de vorada  col∙locada. 

Vorada jardí TJ8, 4.923,19 m.l.; 4 tandes de 4 provetes cadascuna. 

Vorada jardí recta F8, 223,30 m.l.; 1 tanda de 4 provetes cadascuna. 

Vorada T3, 146,47 m.l.; 1 tanda de 4 provetes cadascuna. 

2.10. PECES DE MORTER (PANOTS I RIGOLES) 

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:    

‐ 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 

‐ 1 Desgast de fregament. 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

Es podrà  substituir  la prova per un certificat de qualitat del  fabricant, degudament  justificat 

vigent i original. 

2.11. MAONS CERÀMICS 

2.11.1  Maons ceràmics perforats no vistos 

Per cada  lot de control de maons ceràmics del  tipus P/NV, amb  segell  INCE, marca N, distintiu 

equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions de 

recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte aparent, es 

troba correctament identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació. 

 

2.11.2  Maons ceràmics buits no vistos 

Per cada  lot de control de maons ceràmics del  tipus H/NV, amb segell  INCE, marca N, distintiu 

equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions de 

recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte aparent, es 

troba correctament identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació. 
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2.12. BLOCS DE FORMIGÓ 

El control del bloc depèn de l’existència del segell de qualitat. Els productes que tinguin el segell 

de qualitat concedit i vigent només necessiten la identificació prèvia, la comprovació de l’albarà i 

el control d’execució. 

2.13. CANONADA DE POLIETILÈ 

Control de materials 

 Resistència de les canonades: 

‐ 2 Flexió transversal (resistència a l’aixafament). 

 

Control d’execució 

 Geometria de la rasa: 

‐ 5 mesures amplària 

‐ 5 mesures fondària 

‐ 5 mesures pendent 

La unitat de mostreig serà cada 750 ml de rasa oberta. 

Claveguera de PEØ400; 1.456,84 ml, 2 assaigs complets. 

Claveguera de PEØ800; 23,65 ml, 1 assaig complet. 

Claveguera de PEØ250; 20,00 ml, 1 assaig complet. 

Tub PEØ160; 2.037,39 ml, 3 assaigs complets. 

Tub PEØ110; 636,18 ml, 1 assaig complet. 

Tub PEØ63; 1.642,16 ml, 3 assaigs complets. 

Tub PEØ50; 1.648,33 ml, 3 assaigs complets. 

Tub PEØ32; 10.231,40 ml, 14 assaigs complets. 

Una vegada realitzada  la canalització,  i abans de fer  les escomeses, es comprovarà  l’estanquitat 

d’acord  amb  la normativa  vigent.  Es podrà  substituir  la prova per un  certificat de qualitat del 

fabricant, degudament justificat vigent i original. 

2.14. FORMIGÓ HM‐20 EN SERVEIS 

Control de materials  

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

‐ 1 Anàlisi granulomètric 

‐ 1 Qualitat “Los Angeles” 

‐ 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 

‐ 1 Forma de l’àrid ( agulles i llenques) 

‐ 1 Adhesivitat 

‐ 1 Friabilitat 

‐ 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

La unitat de El mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 
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Control d’execució 

La unitat de mostreig serà cada 250 m³ de formigó col∙locat. 

Volum de formigó HM‐20 en serveis: 1.062,65 m³, 5 lots (10 sèries de 4 provetes cada una). 

2.15. XARXA DE CLAVEGUERAM 

Control d’execució 

Es  farà  la comprovació de  la xarxa de clavegueram, una vegada construïda  i acabada, amb una 

càmera  a  color  motoritzada,  per  tal  de  determinar  el  seu  estat  objectiu  final,  com  són  els 

pendents, acabats, entregues, pous de  registre  i escomeses. S’entregarà una cinta de vídeo de 

tota la xarxa inspeccionada, amb el croquis del posicionament de la càmera. 

 

En  el  cas  que  durant  la  inspecció  es  detectin  problemes  de  sediments,  restes  de  l’obra  o 

acumulacions degudes als desviaments provisionals durant l’execució de les obres, caldrà fer una 

neteja dels trams afectats amb un camió cisterna amb aigua a pressió. 

2.16. INSTAL∙LACIÓ D’ENLLUMENAT 

Control de materials  

Es  realitzarà  la  determinació  de  la  uniformitat  de  la  pel∙lícula  de  galvanitzat  mitjançant  un 

micròmetre digital, en tres unitats. 

 

Control d’execució 

Es  realitzaran proves de  funcionament de  la  instal∙lació d’enllumenat exterior en B.T.,  incloent 

l’aprovació de tot tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de tall  i protecció, caixes de 

derivació, preses de terra i funcionament general de la instal∙lació. 

Comprovació de la resistència de les postes a terra en bàculs i/o columnes de l’enllumenat públic, 

per tal de garantir una bona capacitat de les postes a terra evitant així accidents en un futur. 

2.17. JARDINERIA 

Control de les terres 

‐ Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del substrat 

vegetal, segons la norma UNE 103204 i UNE 103204 ERR 

‐ Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat vegetal. 

‐ Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat vegetal. 

‐ Determinació del  contingut de nitrogen, en presa de mostra del  substrat vegetal,  segons  la 

norma UNE 77306. 

‐ Determinació del PH, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77305. 

‐ Anàlisi del contingut d'elements grossos de la terra vegetal, segons NTJ 02A. 



Ajuntament de les Franqueses del Vallès                                                                                                                    
 

 

                                                                                       ANNEX 31: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
Modificació del Projecte d’acabament del parc del 

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
10 

 
 

‐ Anàlisi  estàndard  de  terra  vegetal  (determinació  del  rang  de  textures  pel  mètode 

granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en 

sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia 

de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, 

N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III). 

‐ Anàlisi del contingut en guix de la terra vegetal, segons MOA III. 

 

Control de material de jardineria 

 Caldrà presentar albarans de compra de tots els arbres, arbustos i plantes, conjuntament amb 

les següents medicions i croquis. 

‐ Croquis del parc 

‐ Situació de 1 arbre de cada 20 unitats, i dimensions d’aquest (alçada, i diàmetre del 

tronc) 

 

Control d’execució 

‐ Replanteig dels arbres amb topografia convencional. 

‐ Fotografies del clot, d’un arbre de cada 20 unitats plantades, amb cinta mètrica per 

veure’n la profunditat. 

‐ Pla de reg de les plantacions realitzades durant el període de manteniment ofertat o 

adjudicat. (segons sigui el cas) 

3. CONCLUSIÓ 

Amb tot el present exposat, es considera suficientment detallat aquest programa de control de 

qualitat, per a que pugui servir de base a la realització del control de qualitat de les obres. 

 

Les Franqueses del Vallès, a març de 2014 

 

 

 

 
 

Josep Barberillo i Gesa 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col∙legiat núm. 6.410 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

S'ha previst un termini per a l'execució de les obres de 12 mesos. 
 

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en el seu article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes: 

 
e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si s’escau, 
del temps i cost. 

 
A l’efecte del compliment del punt anterior s'ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible execució 
de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de la xarxa de precedències. 
 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES 
 
La planificació temporal de  l'obra es basa en una xarxa de precedències múltiples,  la qual és formada pel 
conjunt d'activitats que defineixen l'obra i els lligams respectius. 
 
Es comença el pla de treball amb  la  identificació  i creació d’una  llista de tasques d’acord al projecte. Les 
tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en subtasques, en 
direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat per un guió, a la gràfica es representa 
per una barra negra que engloba totes les tasques que inclou.  
 
A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna següent. Per 
determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex de 
Justificació de Preus  i  el  volum d’obra  a  construir. Amb  les dades dels  recursos menys  favorables,  s’ha 
calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per 
compensar les pèrdues per condicions meteorològiques adverses i imprevistes.  
 
El calendari utilitzat defineix els períodes  laborables en 5 dies a  la  setmana  i 8 hores per dia. En  la part 
superior del diagrama es representen els mesos. No es concreta la data d’inici i per això no es té en compte 
festius. 
 
Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació, les dependències i possibilitats 
de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències. 
 
Les tasques poden relacionar‐se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci l’altre, 
una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relació es produís amb els finals 
i la última que el fi d’una activitat estigui condicionat a l’inici d’una altre. Hi ha tasques que tot hi que la seva 
relació sigui que finalitzi una per a l’inici de l’altre, aquest inici és pot avançar uns dies, així es té en compte 
les  situacions en que  les  tasques es poden  solapar  sense  interferir en el  funcionament  i  la  seguretat de 
l’obra. Les relacions s’observen a la gràfica mitjançant les fletxes. 
 
Hi ha tasques com  la de Seguretat  i Salut  i Control de Qualitat que no tenen una durada predefinida sinó 
que seran presents durant tota l’obra. 
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Un cop establerta  la xarxa, s'executa  l'anàlisi temporal, que dóna com a resultat  la durada total de l'obra, 
així com les dates primeres i últimes d'inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, les folgances o marges 
que té cada activitat. 
 
Es  representa mitjançant un Diagrama de Barres  representatiu de  les obres, amb  indicació dels  terminis 
parcials,  les relacions  i el termini total estimat per a  l’acabament de  les obres, que servirà per  identificar 
riscos del projecte. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança des del seu inici fins a la fletxa 
que assenyala la següent tasca crítica. 
 
L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els conformen, té una 
relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsió del temps necessari per 
a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una previsió aproximada de les certificacions. 
 
El  termini  previst  per  a  l'execució  de  les  obres  és  de  12 mesos.  Aquest  termini  podrà  ser  reduït  per 
l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius. 
 
En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini passarà a 
ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç del projecte amb la previsió 
inicial i fer‐ne el seguiment. 
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PLA D’OBRES 



 
 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 ZONA DEL FALGAR 212 días

2 ENDERROCS I DEMOLICIONS 15 días

3 MOVIMENTS DE TERRES 44 días

4 ACABAMENT DEL LLAC 110 días

5 XARXA DE SERVEIS 106 días

6 XARXA DE CLAVEGUERAM 44 días

7 XARXA DE PASSOS DE SERVEIS 20 días

8 XARXA D'ENLLUMENAT 40 días

9 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 20 días

10 XARXA D'AIGUA POTABLE 56 días

11 XARXA ELÈCTRICA 30 días

12 BOMBES, DIPÒSITS I DEPURACIÓ 95 días

13 DERIVACIÓ AIGUA RIU I BY-PASS SORTIDA LLAC 80 días

14 VORADES, VORERES I RIGOLES 20 días

15 ESPLANADES, BASES I PAVIMENTS 27 días

16 TANCAMENTS 28 días

17 APARCAMENT I CAMÍ DE LA PENYA 76 días

18 PAVIMENTS 25 días

19 SENYALITZACIÓ 10 días

20 ACABATS 14 días

21 MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PENYA 40 días

22 JARDINERIA I REG 166 días

23 TREBALLS PREVIS DE JARDINERIA 80 días

24 NOVES PLANTACIONS ARBRAT I ARBUSTOS 80 días

25 XARXA DE REG 60 días

26 CONTROL DE QUALITAT 261 días

27 SEGURETAT I SALUT 261 días

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Modificació del Projecte d'acabament del Parc del Falgar
i La Verneda del T.M. de Les Franqueses del Vallès

Página 1

Proyecto: P1219-Programa obres
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DIPÒSIT REGULADOR D’AIGUA 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Amb motiu de  la  redacció de  la present “Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 

Falgar  i  La  Verneda  del  T.M.  Les  Franqueses  del  Vallès”,  es  redacta  el  present  annex,  per 

justificar la sostenibilitat del parc a nivell de reserva d’aigües. 

La finalitat d’aquest annex és la de descriure la solució adoptada per la reserva d’aigües, amb 

les característiques tècniques i constructives, així com la seva justificació estructural. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Una  de  les  fonts  d’aprovisionament  d’aigua  pel manteniment  del  parc  seran  els  dos  pous 

construïts un a la part sud del llac i el segon a la part nord. Les aigües d’aquests dos pous per 

tal de poder ésser utilitzades per compensar la evotranspiració del llac i el reg del Falgar cal fer 

la seva depuració, cloració  i acumulació. 

Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció de dos dipòsits d’aigües, del tipus prefabricat 

de  formigó armat amb solera base, parets perimetrals segellat  interior  i exterior, coberta de 

formigó  armat,  sondes  de  nivell,  sobreeixidor  d’emergència,  desguàs  de  buidat,  i  escala 

d’accés. 

El dipòsit de menors dimensions serà de 4,9x2,45x4.12m i volum de 40m³ . El dipòsit més gran 

serà de 220 m³, de 10m de diàmetre i 3m d’alçada. 

A  continuació  s’adjunta  la  memòria  tècnica  del  dipòsit  gran,  amb  la  definició  de  les 

característiques tècniques,  mecàniques  i la seva justificació. 
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DEPÓSITO PREFABRICADO

 DE 10 METROS DE DIÁMETRO

 CAPACIDAD MÁXIMA 471 m3

 CAPACIDAD ÚTIL 448 m3

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se analizan en esta memoria el conjunto de elementos prefabricados y las partes a 

ejecutar “in situ” de un depósito de hormigón armado de 10 metros de diámetro interior 

y una altura variable, con módulos de 1 metro de canto, hasta un máximo de 6 metros. 

La solera se ejecutará directamente en obra con hormigón de 25 MPa de 

resistencia característica, y 20 cm de espesor, asentada sobre una capa de zahorra 

artificial también de 20 cm de espesor. La solera se armará con mallazo en ambas caras 

de acero B500T, de 6 mm de diámetro y separación de 15 cm. Se encontrará delimitada 

perimetralmente por un zuncho de hormigón armado (también hormigón de 25 MPa de 

resistencia característica), de 60 cm de ancho y 50 cm de canto. Este zuncho se armará 

con barras perimetrales: 3 barras de 12 mm de diámetro en la cara superior y otras 3 

barras de 12 mm de diámetro en la cara inferior. Adicionalmente se colocaáan cercos de 

cortante de 6 mm de diámetro con separación de 30 cm. 

Cada altura de anillos estará constituida por cinco sectores de igual desarrollo. Las 

tracciones en cada sector se transmitirán a través de una junta cilíndrica rellena de 

mortero sin retracción de alta resistencia (70 MPa) , dos horquillas de acero y una barra 

pasador, también de acero. El espesor de las paredes es de 16 cm. El armado, con acero 
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B500S se indica en los planos adjuntos. Cada sector de anillo se apoyará sobre tres 

apoyos de neopreno al anillo inferior o al zuncho. La estanqueidad se consigue 

mediante sellado interior de juntas horizontales y verticales con masilla de poliuretano, 

y exterior de silicona neutra. 

La cubierta está constituida por 16 sectores de círculo de dimensiones iguales. 

Cada sector posee un nervio perimetral de 56 cm de ancho y 16 cm de canto, y dos 

nervios radiales de 10 cm de ancho en su parte inferior. El espesor medio de la placa es 

de 6 cm, de la que descuelgan los nervios otros 10 cm. Tanto las dimensiones de los 

sectores como su armadura están recogidos en los planos adjuntos. En un módulo lateral 

está previsto, si se desea, dejar una apertura circular de 700 mm de diámetro con pata de 

fundición y cierre de seguridad, para inspección y acceso al depósito. 

En la solera se dejará un rebaje de 7 cm para canalizar el vaciado hacia el desagüe 

de fondo. 

CÁLCULO DE LOS ANILLOS

Los anillos van a estar sometidos, a esfuerzos en dos direcciones: en dirección 

circunferencial y en dirección vertical. En la dirección circunferencial estarán los 

esfuerzos producidos por el empuje del agua, así como el estado tensional provocado 

por una diferencia térmica entre el exterior y el interior del depósito. Un incremento 

uniforme de temperatura no provocará estado tensional alguno, por la propia 

configuración del las uniones con el zuncho perimetral y la cubierta. 

La situación térmica más preocupante para el depósito se da en el verano, cuando 

sobre el paramento exterior del depósito la temperatura sea elevada, mientras que en el 

interior la temperatura es menor. Esto va a provocar esfuerzos de flexión circunferencial 

sobre los anillos con tracción en la cara exterior, con la consiguiente generación de 

fisuras en el paramento exterior. 
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En dirección vertical, los anillos estarán sometidos a la compresión vertical 

provocada por la carga transmitida por la cubierta, y la diferencia térmica entre el 

exterior y el interior del depósito. Al igual que en el caso anterior, la situación más 

desfavorable se produce en el verano, por las mismas razones esbozadas  

Esfuerzos circunferenciales:

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado circunferencial de los anillos 

se van a realizar las siguientes consideraciones: 

� Peso específico del agua: 3/10 mkNagua ��

� Variación térmica en paredes entre exterior e interior: CT º40��

� Coeficiente de mayoración de la presión del agua: 5,1�w�

� Coeficiente de mayoración de la variación térmica: 5,1�t�

� Clase general de exposición cara interior: IV

� Clase general de exposición cara exterior: IIa

� Recubrimiento nominal cara interior:  rnom=40 mm.

� Recubrimiento nominal cara exterior:  rnom=30 mm

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 35�

� Coeficiente de dilatación térmica:  �=10-5

� Resistencia característica del acero: MPaf yk 500�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:      15,1�s�

� Ancho máximo de fisura admisible en la cara interior: mmw 1,0max �

Los resultados obtenidos son los que se recogen en la tabla siguiente: 
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Nivel Nd (kN) �d
As (cm2)

(por parrilla)

Armado

(por parrilla)

1 25 6,29E-03 7,51 �10 c/0,1 

2 75 6,29E-03 7,51 �10 c/0,1 

3 125 6,29E-03 7,51 �10 c/0,1 

4 175 6,29E-03 7,51 �10 c/0,1 

5 225 6,29E-03 7,51 �10 c/0,1 

6 275 6,29E-03 7,51 �10 c/0,1 

Siendo:

Nd: axil de tracción circunferencial provocado por el empuje hidrostático 

�d: Curvatura impuesta sobre el anillo, en dirección circunferencial, provocada por 

la variación térmica. 

As: Armadura necesaria en cada parrilla. Se dispondrán dos parrillas de armado, 

una en la cara exterior y otra en la interior. 

Detalle de los cálculos: 

La presión hidrostática del agua presenta una distribución trapecial, cuyo valor es 

hagua 	�  en la parte superior del anillo, y 
 �1�	 hagua�  en la parte inferior del mismo, 

siendo “h” la distancia, en vertical, desde la superficie libre del agua y el borde superior 

del anillo. 

Para la situación de depósito lleno, el valor medio del axil sobre el anillo viene 

recogido en la fórmula siguiente: 
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 �
 �
2

5,0
2
1 depósito

agua hN
�

� 	�		�

Por otra parte, el gradiente térmico entre la cara exterior y la interior en el depósito 

provoca la siguiente curvatura impuesta sobre la sección (de espesor e):

e
T �� 	�	

�
2

Esta curvatura impuesta induce la aparición de un momento flector, cuyo valor es 

desconocido y que depende del axil que exista sobre la sección y de su grado de 

fisuración.

Se asume la hipótesis de que el plano de rotura que aparece sobre la sección 

corresponde al Dominio 1. Este dominio se caracteriza por presentar una deformación 

en la parrilla más traccionada de: 

01,0�s

La deformación en la otra parrilla de acero es la siguiente: 


 �nomss re 	�	�� 2' �

Los cálculos demuestran que, efectivamente, la deformación se encuentra en el 

Dominio 1, por cumplirse la siguiente inecuación: 

s

yd
elasticos E

f
��  '

Repartiendo el axil de tracción entre las dos parrillas se obtiene que, el área teórica 

necesaria en cada parrilla para resistir los esfuerzos existentes es: 
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yd

d
s f

NA 	�
2
1

Por su parte, la cuantía mecánica de armadura que es necesario disponer en cada 

parrilla, para evitar roturas frágiles por transmisión de tensiones del hormigón al acero 

es:

yd

cdc
s f

fAA 		
	�

2,0
2
1

Además, la cuantía geométrica mínima que es necesario disponer por retracción y 

temperatura es: 

cs AA 		�
1000

2,3
2
1

El área de armadura a disponer en cada anillo será el máximo de los tres valores 

anteriormente mencionados. 

Además de cumplir con el Estado Límite Último de Agotamiento de la Sección 

frente a Solicitaciones Normales, se hace necesario comprobar que se cumplen los 

Estados Límite de Fisuración y de Deformación. 

Para el primero de ellos se determina el ancho característico de la fisura según las 

especificaciones de la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE), 

comprobando que, en ningún caso, dicho valor es superior a 0,1 mm. 

En este caso no se hace necesario verificar ningún tipo de deformación máxima 

admisible. 
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El resultado, en términos de armadura, está recogido en la tabla anterior. En dicha 

tabla se han tenido en cuenta los tres estados límite. 

Esfuerzos verticales:

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado vertical de los anillos se van 

a realizar las siguientes consideraciones: 

� Peso específico del agua: 3/10 mkNagua ��

� Variación térmica entre las paredes exterior e interior del depósito: 

CT º40��

� Coeficiente de mayoración de la presión del agua: 5,1�w�

� Coeficiente de mayoración de la variación térmica: 5,1�t�

� Clase general de exposición cara interior: IV

� Clase general de exposición cara exterior: IIa

� Recubrimiento nominal cara interior:   rnom=40 mm.

� Recubrimiento nominal cara exterior:   rnom=30 mm.

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 35�

� Coeficiente de dilatación térmica:  �=10-5

� Resistencia característica del acero: MPaf yk 500�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 15,1�s�

� Ancho máximo de fisura admisible en la cara interior: mmw 1,0max �
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Los resultados obtenidos son los que se recogen en la tabla siguiente: 

Nivel Nd (kN/m) �d
As (cm2)

(por parrilla)

Armado

(por parrilla)

1 7,70 9,43E-03 5,60 �10 c/0,125 

2 12,35 9,43E-03 5,60 �10 c/0,125 

3 17,01 9,43E-03 5,60 �10 c/0,125 

4 21,66 9,43E-03 5,60 �10 c/0,125 

5 26,32 9,43E-03 5,60 �10 c/0,125 

6 30,97 9,43E-03 5,60 �10 c/0,125 

Siendo:

Nd: axil de compresión vertical provocado por el peso propio y la carga 

permanente de la cubierta 

�d: Curvatura impuesta sobre el anillo, en dirección vertical, provocada por la 

variación térmica. 

As: Armadura necesaria en cada parrilla. Se dispondrán dos parrillas de armado, 

una en la cara exterior y otra en la interior. 

Detalle de los cálculos: 

La cubierta del depósito transmite sobre las paredes del anillo una compresión 

vertical, fruto de las siguientes acciones: 

� Peso propio 

� Sobrecarga de uso, cuyo valor es de 2/150 mkg
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Por otra parte, el gradiente térmico entre la cara exterior y la interior en el depósito 

provoca la siguiente curvatura impuesta sobre la sección (de espesor e):

e
T �� 	�	

�
2

Esta curvatura impuesta induce la aparición de un momento flector, cuyo valor es 

desconocido y que depende del axil que exista sobre la sección y de su grado de 

fisuración.

Se asume la hipótesis de que el plano de rotura que aparece sobre la sección 

corresponde al Dominio 2. Este dominio se caracteriza por presentar una deformación 

en la parrilla más comprimida de: 

01,0�s

La deformación en fibra más comprimida de hormigón: 


 �xdc �	� �

Aplicando condiciones geométricas sobre la cara deformada, se puede obtener el 

valor de “x” (profundidad de la cabeza comprimida): 

�
01,0

�� dx

Conocido este valor se puede obtener la tensión en fibra más comprimida de 

hormigón: 

��
�

�
��
�

�
�		�

�
�� 01,0dEcc
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Introducción esta información sobre las ecuaciones de equilibrio de la sección se 

obtiene la expresión del área teórica necesaria en cada parrilla para resistir los esfuerzos 

existentes: 

yd

dc

s f

N
xd

xE
A

�
�

				
�

2

01,05,0 �

Por su parte, la cuantía mecánica de armadura que es necesario disponer en cada 

parrilla, para evitar roturas frágiles por transmisión de tensiones del hormigón al acero 

es:

yd

cdc
s f

fAA 		
	�

2,0
2
1

Además, la cuantía geométrica mínima que es necesario disponer por retracción y 

temperatura es: 

cs AA 		�
1000

2,3
2
1

El área de armadura a disponer en cada anillo será el máximo de los tres valores 

anteriormente mencionados. 

Además de cumplir con el Estado Límite Último de Agotamiento de la Sección 

frente a Solicitaciones Normales, se hace necesario comprobar que se cumplen los 

Estados Límite de Fisuración y de Deformación. 

Para el primero de ellos se determina el ancho característico de la fisura según las 

especificaciones de la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE), 

comprobando que, en ningún caso, dicho valor es superior a 0,1 mm. 
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En este caso no se hace necesario verificar ningún tipo de deformación máxima 

admisible. 

El resultado, en términos de armadura, está recogido en la tabla anterior. En dicha 

tabla se han tenido en cuenta los tres estados límite. 

CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE CUBIERTA

La cubierta de los depósitos de 10 metros se resuelve con 16 sectores circulares, 

apoyados, por un lado, en el depósito, y por otro lado, en una pila central, cuyo diseño y 

cálculo se analizará más adelante. 

El comportamiento estructural de cada sector es el de un elemento biapoyado 

trabajando a flexión, de ancho variable. Éste oscila entre los 1,96 metros en la unión con 

el depósito y los 0,2 metros en el contacto con la pila. 

La sección del elemento es en forma de “�”, con un espesor del ala de 6 cm, y dos 

almas de 10 cm de anchura y 10 cm de canto. Como se ha dicho anteriormente, el ancho 

del ala es variable. 

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado de la cubierta se van a 

realizar las siguientes consideraciones: 

� Clase general de exposición cara interior:  IIb

� Clase general de exposición cara exterior:  IIa

� Recubrimiento nominal cara interior:   rnom=30 mm

� Recubrimiento nominal cara exterior:   rnom=25 mm

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 35�

� Resistencia característica del acero: MPaf yk 500�
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� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 15,1�s�

� Ancho máximo de fisura admisible en la cara interior: mmw 2,0max �

La cubierta del depósito está sometida a las siguientes acciones: 

� Peso propio 

� Sobrecarga de uso, cuyo valor es de 2/150 mkg

Como el elemento es isostático, las posibles variaciones térmicas no provocan 

esfuerzos.

Con estas condiciones se pueden obtener los esfuerzos en cada sección, los cuales 

sirven de base para definir la armadura necesaria, tanto a flexión como a cortante. 

Dimensionamiento a flexión:

Para el dimensionamiento a flexión plantearemos, para cada una de las secciones 

de estudio, las dos ecuaciones de equilibrio, a saber: 

extHH FF ,int, ��

extMM �� int

Las dos ecuaciones anteriores configuran un sistema que presenta dos incógnitas, 

a saber, la profundidad de la cabeza comprimida y el área teórica de acero que es 

necesario disponer. 



Depósito Prefabricado de 10 metros de Diámetro. 

Pág 15

Para obtener estos valores es imprescindible determinar previamente cual es el 

valor del ancho eficaz, que colabora con toda su capacidad en la resistencia de 

esfuerzos. Para determinarlo se han utilizado los dictámenes recogidos en la norma 

EHE:

�
�
�

�
�
� 	�	� Leb almaef 5

12

Adicionalmente a la armadura teórica para resistir los esfuerzos a los que va a 

estar sometida la sección, se hace necesario determinar, la cuantía mecánica de 

armadura que es necesario disponer en cada parrilla, para evitar roturas frágiles por 

transmisión de tensiones del hormigón al acero es: 

yd

cd
s f

f
h

WA 		� 125,0

Además, la cuantía geométrica mínima que es necesario disponer por retracción y 

temperatura es: 

cs AA 	�
1000

8,2

El área de armadura a disponer en cada anillo será el máximo de los tres valores 

anteriormente mencionados. El resultado de armadura, en toda la viga, viene 

condicionado por la cuantía mínima, y su valor es el siguiente: 

8�14 en las dos almas 

Adicionalmente se colocará, en la zona comprimida, barras �6 c/0,1; y en todas 

aquellas zonas donde se deban doblar los cercos de cortante. 

Dimensionamiento a cortante
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Para dimensionar a cortante la pieza se han seguido las especificaciones recogidas 

en la EHE, y que se resumen en la verificación de la siguiente pareja de inecuaciones: 

1urd VV �

2urd VV �

siendo:

rdV : cortante reducido de diseño, que es igual al cortante real que existe sobre la 

sección, menos el cortante resistido por el efecto Rèsal, etc. Como en este caso, no 

existe ningún mecanismo que “reduzca” cortante, el cortante reducido de diseño 

coincide con el cortante total. 

1uV : cortante máximo que es capaz de aguantar la biela comprimida de hormigón, 

y cuya expresión es: 

defV almacdu 			� 3,01

2uV : cortante máximo que es capaz de resistir la sección. Tiene la siguiente 

expresión:

sucuu VVV ��2

siendo:

cuV : cortante máximo que es capaz de resistir la cabeza comprimida de hormigón, 

y cuya expresión es: 


 � defV almakccu 						� 3/11001,0 ��
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con:

d
2001���

de
A

alma

s

	
��

suV : cortante máximo que es capaz de resistir los cercos de acero, y cuya 

expresión es: 

dfAV ydssu 			� 9,0

Operando se obtiene la cuantía teórica de armadura de cortante. Adicionalmente se 

han tenido en cuenta, para confeccionar el valor definitivo de armadura de cortante, la 

cuantía mínima de cercos a disponer y su separación máxima. El resultado es el 

siguiente: 

�6 c/0,1 en cada alma 

Comprobación de fisuración:

Según dicha normativa, la apertura característica de la fisura se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

smmk sw � 		�

siendo:
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�: coeficiente que relaciona la fisura media con la fisura característica y que, en 

este caso, toma el valor de 1,7 

sm: separación media entre fisuras, en mm, cuya expresión es la siguiente: 

s

eficazc
m A

A
scs ,4,02,02

	
	�	�	�
�

El significado de cada uno de los parámetros de la formula viene recogido en la 

EHE.

sm: Alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la colaboración del 

hormigón entre las fisuras, cuya expresión es la siguiente: 

s

s

s

sr

s

s
sm E

k
E

�
�
��

 	�
�
�
�

 

!
!
"

#
��
�

�
��
�

�
	�	� 4,01

2

2

Con las premisas anteriormente expuestas se ha analizado la posible fisuración del 

elemento, comprobando que en ningún punto las fisuras alcanzan el valor de 0,2 mm. 

Comprobación de deformación:

El Estado Límite de Deformación se satisface si los movimientos (flechas y giros) 

en la estructura son inferiores a una valores límites máximos. 

El valor de la deformación máxima admisible depende fundamentalmente del uso 

de la construcción que estemos analizando. En este caso particular, en el que la 

deformación de la cubierta no presenta problemas de mal funcionamiento de la 

instalación, la Norma Española plantea valores poco exigentes. El parámetro 
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adimensional de verificación de flecha máxima es el cociente entre la flecha y la luz de 

la pieza. 

Por su parte, el valor de la deformación real de la pieza depende 

fundamentalmente de la geometría de la pieza, el estado de cargas, su grado de 

fisuración, etc. 

Los parámetros de cálculo del Estado Límite de Deformación están recogidos en 

la EHE. Se puede comprobar que en la cubierta se cumple la siguiente relación: 

500
1

�
L
f

CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN DEL ANILLO

El anillo se apoya sobre una zapata perimetral corrida, de 60 cm de ancho y 50 cm 

de canto. 

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado de la cimentación del anillo 

se van a realizar las siguientes consideraciones: 

� Clase general de exposición: IV

� Recubrimiento nominal:    rnom=45 mm

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 25�

� Resistencia característica del acero: MPaf yk 500�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:       15,1�s�
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Dicha zapata corrida se ha calculado según las especificaciones de la norma 

española EHE. El resultado obtenido es que, radialmente se hace necesario disponer la 

siguiente cuantía de armadura: 

�6 c/0,3 

Adicionalmente se colocará la siguiente armadura circunferencial: 

3�12 en cada una de las caras superior e inferior 

CÁLCULO DE LA PILA CENTRAL

Los sectores de cubierta se apoyan en una pila central prefabricada, de sección 

cuadrada de 40x40 cm. 

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado de la pila central se van a 

realizar las siguientes consideraciones: 

� Clase general de exposición: IV

� Recubrimiento nominal:   rnom = 40 mm

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 25�

� Resistencia característica del acero: MPaf yk 500�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:        15,1�s�

Se han estudiado dos posibles situaciones de cargas sobre el pilar, que son las 

siguientes:

� Situación I, que corresponde al caso de un solo sector colocado. En este 

instante tenemos la carga vertical más pequeña, con la excentricidad mayor. 
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� Situación II, que corresponde al caso de todos los secciones colocados. En 

este momento, sobre el pilar está la máxima compresión aplicada, con la 

mínima excentricidad. 

Los esfuerzos que una y otra situación aportan, en función de la altura, se recogen 

en la siguiente tabla: 

Nivel
Nd (kN)

(situación I) 

e (m)

(situación I) 

Nd (kN)

(situación II) 

e (m)

(situación II) 

1 8,61 0,5 137,76 0,02 

2 8,61 0,5 137,76 0,02 

3 8,61 0,5 137,76 0,02 

4 8,61 0,55 137,76 0,025 

5 8,61 0,55 137,76 0,025 

6 8,61 0,55 137,76 0,025 

Un elemento como la pila, sometido a flexocompresión, es necesario estudiarlo 

frente al pandeo. Se ha elaborado el cálculo del estado límite de inestabilidad siguiendo 

las especificaciones de la EHE. 

Los resultados obtenidos, en términos de armadura, son los que se exponen a 

continuación:

� Armadura vertical:  4�16

� Armadura transversal:  �8 c/0,20 

Para garantizar que las dos situaciones aquí descritas corresponden a situaciones 

tensionales extremas de la pila, es necesario que el proceso de montaje de la cubierta 

siga el siguiente orden: 
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� Colocación de uno cualquiera de los sectores. 

� Colocación del sector opuesto. 

� Colocación de otro cualquiera de los sectores. 

� Colocación de su sector opuesto. 

� Y así sucesivamente hasta terminar 

De esta manera se van compensado excentricidades de la carga vertical aplicada 

sobre la pila. 

CÁLCULO DE LA ZAPATA DE LA PILA CENTRAL

La pila central va apoyada centradamente sobre una zapata cuadrada de 2 m de 

lado y 1 metro de canto. 

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado de la cimentación de la pila 

central se van a realizar las siguientes consideraciones: 

� Clase general de exposición: IV

� Recubrimiento nominal:   rnom  =45 mm

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 25�

� Resistencia característica del acero: MPaf yk 500�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:        15,1�s�

La armadura necesaria a disponer será la que se obtenga de la peor de las dos 

situaciones de carga en las que se pueda encontrar el pilar, y que anteriormente han sido 

denominadas como Situación I y Situación II.
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Para determinar la armadura necesaria se han seguido las especificaciones de la 

norma EHE. La cuantía de armadura que es necesario disponer (en la parte inferior de la 

zapata), para cumplir con todas las especificaciones es: 

Parrilla con 7�$% en cada dirección 

CÁLCULO DEL CAPITEL

Sobre la pila se ha diseñado un capitel circular de hormigón armado prefabricado 

sobre el cual se apoyan los sectores. Presenta un diámetro de 1,4 metros y un 0,4 metros 

de canto. 

Para el cálculo de los esfuerzos, fisuración y armado del capitel de la pila central 

se van a realizar las siguientes consideraciones: 

� Clase general de exposición: IV

� Recubrimiento nominal:   rnom=40 mm

� Resistencia característica del hormigón: MPafck 25�

� Resistencia característica del acero:      MPaf yk 500�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 5,1�c�

� Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:       15,1�s�

Para el armado se han atendido a las especificaciones de la norma EHE. La 

cuantía de armadura necesaria, en la parte superior y en la inferior, para cumplir con 

todas las especificaciones necesarias es: 

Parrilla con �12 cada 10 cm. en cara superior 

Parrilla con �6 cada 15 cm. en cara inferior
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COMPROBACION AL DESLIZAMIENTO

 Los elementos del depósito objeto de este estudio están únicamente concebidos 

para soportar los esfuerzos horizontales del empuje hidrostático del agua que contienen. 

Su esquema estructural no deberá de soportar otra clase de empujes horizontales como 

puedan ser los empujes del terreno. En el caso frecuente de ubicar el depósito en una 

plataforma horizontal realizada en una media ladera el esquema correcto será el de 

disponer de un ancho de plataforma superior al necesario para el depósito de forma que 

las tierras de la excavación no empujen contra las paredes del depósito. 

Otra forma de trabajo aceptable por el depósito es la de soportar empujes de 

tierras, pero siempre que se encuentren equilibrados en todo su perímetro exterior. Este 

esquema se puede corresponder a casos en que por necesidades, por ejemplo, de 

minimizar el impacto ambiental, se realice un enterramiento parcial de alguno de los 

anillos del depósito. En este caso, como se ha mencionado, el aterramiento deberá de 

estar equilibrado en todo el contorno. 

Por todo lo anterior se puede concluir que el depósito objeto de este estudio tendrá 

siempre asegurada su  estabilidad al deslizamiento. 

COMPROBACION AL VUELCO

Debido a la configuración estructural de los elementos de hormigón, y los 

razonamientos empleados en el apartado anterior, las fuerzas horizontales que soliciten 

al conjunto se encontrarán siempre equilibradas, y por lo tanto el posible momento de 

vuelco alrededor de cualquier eje horizontal será siempre nulo. Podemos concluir, por 

lo tanto, que se cumple su estabilidad al vuelco. 

       Burgos, diciembre de 2001 

   EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 



Depósito Prefabricado de 10 metros de Diámetro. 

Pág 25

      Fdo. Jesús Angel Serrano Rey 

        Colegiado nº 17.418 



 
 

 

 

 

 



37,80 KN 7,70 KN/m2 7,56 KN/m
60,38 KN 12,30 KN/m2 12,08 KN/m
13,70 KN 2,79 KN/m2 2,74 KN/m

16 piezas
5 m

4,909 m2

10 m
5 m

0,09 m 9,00 cm 90,00 mm
0,10 m 10,00 cm 100,00 mm
0,10 m 10,00 cm 100,00 mm
0,49 m 49,09 cm 490,87 mm
0,49 m 49,09 cm 490,87 mm

35 N/mm2 KN/m2
500 N/mm2 KN/m2

110,40 m KN

0,17 m 17,1 cm 171 mm
0,15 m 15,39 cm 153,9 mm
0,06 m 6,010128 cm 60,10128 mm

104,71 m KN

119,70 KN

Flexión

Momento Ultimo (Mu)

Hormigón HA 35

Esfuerzos Máximos

Cortante

Coef. de Seg.
1,50 23.333,33

Acero B 500 S 1,15 434782,61

Resistencia de Calculo 

Ancho (b)
Ancho Eficaz (be)

Materiales
Resistencia

Espesor del Ala (hf)
Espesor del Alma (bo)

Canto del Alma

Sección en Doble T

PERITACION CUBIERTA DEPOSITO CIRCULAR

Datos

Cargas

Tierras + Hormigon
Sobrecarga de uso

Area de una pieza
Radio

Peso Propio de una pieza

Geometria

nº de piezas

Diametro
Luz de Calculo

Cortante Maximo (Vu1)

Canto Util (d)
Brazo Mecanico (z)
Cabeza Comprimida (y)

Momento Limite (Mlim)



Intenso

7,56 KN/m
2,74 KN/m

10,30 KN/m 13,90 KN/m

12,08 KN/m

12,08 KN/m 18,11 KN/m

32,02 KN/m

100,05 m KN
80,04 KN

Mu (m KN) Md (m KN)
110,40 100,05

Qu (KN) Qd (KN)
119,70 80,04

110,40 m KN

0,17 m 17,1 cm 171 mm
0,15 m 15,39 cm 153,9 mm
0,09 m 9,05 cm 90,5 mm

110,48 m KN

0,00 KN 0,00 mm2
881,08 KN 2026,48 mm2

Cortante Comprobación
Sección de la cubierta valida

Peritacíon

Flexión Comprobación
Sección de de la cubierta valida

Esfuerzos de Calculo

Flexión
Cortante

Combinación de Esfuerzos

Total 1,35

1,50

Cargas permanentes

Sin Mayorar
Tierras

Sin Mayorar

Coef. De Seg.

Total

MayoradasCoef. De Seg.
Sobrecarga de uso

Mayoradas

Peso Propio

Nivel de Control

Calculo

Cargas Variables

Combianción de Esfuerzos

Brazo Mecanico (z)
Cabeza Comprimida (y)

Momento Limite (Mlim)

Capacidad Mecanica

Flexión

Momento Ultimo (Mu)

No es necesario Armadura de Compresión Us2

Canto Util (d)

Area
Armadura de Compresión (Us2)
Armadura de Tracción (Us1)



0,01 m3
Area de la Sección (Ac) 0,05 m2

9,00 mm2
Retracción y Temperatura As1 > 151,70 mm2
Armadura de Compresión As2 > 45,51 mm2

2026,48 mm2 1964,00 mm2
45,51 mm2 56,55 mm2

119,70 KN

20,85 KN

59,19 KN

Ø6 28,27 mm2
nº de ramas 2
Resistencia diseño (fy,d) 400 N/mm2

5,88 cm 59,00 mm

136,8 mm

Area Armadura 

Modulo Resistente (W)

Rotura fragil As1 >

Cuantias Minimas

Armadura Tracción (As1) 4Ø25

Cortante

Cortante Maximo (Vu1)

Armadura Compresión (As2) 2Ø6

Parrilla de compresión # Ø 10 c/ 150 mm

St =< 0,8 d Cumple

No hay aplastamiento de la sección

Armadura de cortante (Estribos)

Cortante Hormigón (Vcu)

Cortante Armadura (Vsu)

Estribos

Separación (St)



302,38 KN 7,70 KN/m2 4,81 KN/m
483,02 KN 12,30 KN/m2 7,69 KN/m
109,60 KN 2,79 KN/m2 1,74 KN/m

20,50 KN 3,26 KN/m

5 piezas/nivel
6 m

6,28 ml/pieza

10 m
5 m

17,51 KN/m
20,77 KN/m
24,03 KN/m
27,30 KN/m

7,70 KN/m
12,35 KN/m
17,01 KN/m
21,66 KN/m

Armadura de Refuerzo: No hace falta armadura de refuerzo.

Sobrecarga de uso
Peso cubierta

Nivel N4 Nivel N5

Nivel N3

Cargas Teoricas x Nivel

Peso Propio de una pieza

Geometria Deposito

nº de piezas/nivel
nº de niveles

Datos

Cargas

Tierras + Hormigon

PERITACION PAREDES DEPOSITO CIRCULAR

Longitud de una pieza

Diametro
Luz de Calculo

Cargas Reales x Nivel

Nivel N2
Nivel N3
Nivel N4

Peritación

Nivel N1
Nivel N2

Nivel N1

Nivel N4

Nivel N2
Nivel N5

Nivel correspondiente
Nivel N4
Nivel N4

Nivel N3

Nivel N1



439,82 KN 7,70 KN/m2 79,25 KN/m
702,57 KN 12,30 KN/m2 126,59 KN/m

159,4182 KN 2,79 KN/m2 28,72 KN/m

16 piezas
5 m

3,570 m2

10 m
5,55 m

0,40 m 40,00 cm 400,00 mm
6,00 m 600,00 cm 6000,00 mm

35 N/mm2 23.333,33 KN/m2
500 N/mm2 434782,61 KN/m2

3173,33 KN

Intenso

219,91 KN 296,88 KN
79,71 KN 107,61 KN

299,62 KN 404,49 KN

351,29 KN

351,29 KN 526,93 KN

931,42 KN

931,42 KN

Nu (KN) Nd (KN)
3173,33 931,42

Axil (Nd)

Esfuerzo de Calculo

Axiles Comprobación
Sección del pilar valida; Armado por cuantias minimas

Cargas Variables

Sin Mayorar Coef. De Seg.

Combinación de Esfuerzos

Mayoradas
Sobrecarga de uso

Total 1,50

Resistencia Coef. de Seg.

Mayoradas

Peritacíon

Combianción de Esfuerzos

Nivel de Control

Cargas permanentes

1,35
Total

Resistencia de Calculo 

1,35

Acero B 500 S 1,15

Coef. De Seg.Sin Mayorar

Esfuerzos Máximos

Axil Ultimo (Nu)

Hormigón HA 35 1,50

Lado
Longitud

Peso Cubierta

Materiales

Tierras

Sobrecarga de Uso
Peso Cubierta

Diametro

Sección

Luz de Calculo

Geometria Deposito

nº de piezas
Radio
Area de una pieza

PERITACION PILAR DE 40 x 40 Cm
Datos

Cargas

Tierras + Hormigon



299,62 KN 404,49 KN
351,29 KN 526,93 KN

2,40 KN 3,24 KN
218,88 KN 295,49 KN

10,00 KN 13,50 KN
882,19 KN 1243,65 KN

2,00 m
1,00 m
4,00 m2

200,00 KN/m2

220,55 KN/m2 310,91 KN/m2

Adm. (KN/m2) Trabajo (KN/m2)
200,00 310,91

2,80 m
1,00 m
7,84 m2

299,62 KN 404,49 KN
351,29 KN 526,93 KN

2,40 KN 3,24 KN
437,76 KN 590,98 KN

19,60 KN 26,46 KN
1110,67 KN 1552,09 KN

112,52 KN/m2 197,97 KN/m2

Adm. (KN/m2) Trabajo (KN/m2)
200,00 197,97

Tensión Admisible

Tensión

Peritacíon

Lado
Canto
Area

Tensiones

Cargas Mayoradas

Tensión de Trabajo del terreno

Cargas sin Mayorar

Tensiones Comprobación
Aumentar dimensiones en planta

Axil Variable

Geometria Zapata

Peso Pilar
Peso del Agua
Peso Zapata

Total

PERITACION ZAPATA PILAR

Datos

Cargas

Axil Permanente
Sin Mayorar Mayoradas

Mayoradas
Axil Permanente

Tensiones Comprobación
Dimensiones de la cimentación Validas

Cargas sin Mayorar Cargas Mayoradas
Tensión

Total
Peso Zapata

Geometria Zapata propuesta

Axil Variable
Peso Pilar

Peso del Agua

Cargas
Sin Mayorar

Lado
Canto
Area



10,00 m
4,00 m
0,20 m

0,60 m
0,50 m
0,60 m2

13,05 KN/m
9,50 KN/m
1,74 KN/m
4,81 KN/m
7,69 KN/m

29,11 KN
7,69 KN
9,50 KN
0,75 KN

47,05 KN

200,00 KN/m2

47,05 KN
72,20 m KN

250,00 KN/m2

0,45 m

0,60 m Canto (h, m): 0,50

29,11 KN
7,69 KN
9,50 KN
0,75 KN

47,05 KN

0,26 m

Diametro Ø
Altura

Comprobación

Peso del Agua
Peso Zapata

Axil Permanente
Axil Variable

Total

Geometria Zapata

Peso del Agua

PERITACION ZAPATA PARED

Datos

Cargas

Axil Permanente

Peso del Agua

Sobrecarga de uso

Geometria Deposito

Peso Zapata
Total

Resguardo

Peso Paredes

Peso Cubierta
Tierras

Base
Canto
Area

Axil Variable

Tensiones

Tensión Admisible

Hipotesis: Diagrama de tensiones trapecial &  excentricidad e < B / 6

N + Wz + Wa + Wt =
6 M =

1,25 �adm =

Base Zapata (B):

Base Zapata (B)

Excentricidad

1,25
B
M6

B
 Wz WaNvNp

adm2t �� ��
���

�



Diagrama de Tensiones Corregido:

0,76 m

0,80 m Canto (h, m): 0,50

29,11 KN
7,69 KN
9,50 KN
1,00 KN

47,30 KN

0,25 m

59,15 KN/m2
0,00 KN/m2

29,58 KN/m2

200,00 KN/m2
250,00 KN/m2

59,12 KN/m2

Adm. (KN/m2) Trabajo (KN/m2)
200,00 59,12

�adm
1,25 �adm

Dimensiones de la cimentación Validas
Comprobación

Tensión de Trabajo del terreno

Tensiones

Comprobación

Sin Mayorar
Axil Permanente

Adoptamos una zapata de base (B)

Peso Zapata

No cumple la hipotesis de partida, Diagrama Corregido de Tensiones

Tensión

Peritacíon

Tensiones Terreno

Tension Maxima:

Tensión Media:
Tensión Minima:

Total

Excentricidad (e):

Axil Variable
Peso del Agua

Lado Zapata (B)

1,25

2
B3

N2
admt �� �

�
�
�

�
�
� �

�
e
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ANNEX NÚM. 34 

MATERIALS I MOBILIARI URBÀ 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar  i La 

Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès”, es  redacta el present annex, com a  recull d’una 

previsió  d’instal∙lació  del  mobiliari  del  Parc,  destinat  als  seus  usuaris,  tenint  en  compte  les 

diferents zones i activitats previstes. 

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I ACTIVITATS PREVISTES 

Els materials previstos per a  les  instal∙lacions del mobiliari  són principalment els de  fusta, amb 

tonalitats  naturals  del  propi material,  tenint  en  compte  que  aquests  són  els  que  s’adapten  i 

s’integren millor al paisatge natural de  l’entorn. Les  tonalitats predominants seran els marrons, 

terrossos i verds, de tons integrants a l’entorn. 

 

En base al  criteri anterior, es proposen models de mobiliaris que  s’adaptin a  l’entorn  rural, en 

funció  de  cada  activitat  segons  cada  zona  del  Parc.  A  continuació  s’adjunten  les  activitats  i 

mobiliari previst: 

 

CIRCUIT ESPORTIU: Espatllera, puls, escalada, paral∙leles, conjunt  lumbars – abdominals, pilones 

de salt, pectorals, esquí, escaladora, rem, taula de ping‐pong anti‐vandàlica i zona de paviment de 

cautxú per estiraments 

 

CIRCUIT DE REHABILITACIÓ: banc amb pedals, escala amb rampa, nanses rotatives, plat de gir  i 

flexo tensor. 

 

ZONA DE JOCS INFANTILS: Xarxa 3D, castell infantil multillocs de grans dimensions, balancí doble, 

jocs de molles, gronxador pla, gronxador bressol, tobogan, caseta de fusta, sorrer, rocòdrom de 

lletres. 

 

ZONA D’ESBARJO  I DESCANS: Taula amb bancs, panells de protecció de  fusta de protecció dels 

contenidors i pèrgola de fusta. 

 

MOBILIARI GENERAL DIFERENTS ZONES DEL PARC: Bancs de  fusta, aparca bicicletes, papereres, 

faristols, senyals i barbacanes informatives, fonts d’aigua, miradors i tanques de fusta. 

 

A  continuació  s’adjunta  un  recull  del  mobiliari  previst.  Durant  les  obres  i  prèvia  a  la  seva 

instal∙lació,  el  contractista  aportarà  el  model  i  les  característiques  del  fabricant,  que  seran 

d’acceptació prèvia per part del promotor i la direcció facultativa. 
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APÈNDIX NÚM. 34.1 

CATÀLEG DE MATERIALS I MOBILIARI URBÀ 



 
 

 

 

 

 



    
    

  

   

  

 

    
    

 

 

 

  
 

   
  
   

  

   
 

  

 
  
    

 

     
  

   

ESPALDERAS 
Wall Bars 
Espalier 007-20-CDE03-0 

CDE03 
2/4 

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact: 
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1 
Safety surface required according to the standard EN 1176-1 DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1  TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3% 

24
97

 

H = 2,364 m 
S = 28,1 m² 

23
64

H
 =

 

2527 

6827 

44
17

 

21
50

 

21
50

 

2150 2150 

117 
Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1 

Floor covering acording to standard EN 1176-1 
Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1 

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION: 
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB 

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année 
1 h. 

ESPALDERAS 
Wall Bars 
Espalier 007-20-CDE03-0 

CDE03 
3/4 

DESCRIPCIÓN MATERIALES: 
Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.  
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.  
Piezas de plástico: Polipropileno.  
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.  
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.  

MATERIAL DESCRIPTION: 

Panels: 22 mm plywood boards.  
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335  
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.  
Plastic Parts: Plypropylene.  
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.  
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.  

DESCRIPTION MATÉRIELS: 
Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.  
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.  
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.  
Pièces de plastique: Polypropylène.  
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.  
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.  

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 

Gesa5
Rectángulo



    
    

  

 

 

 

 

  
  

 

  
  

 

 

 

  

 

 

     
  

   

     
 

   

       

   

   

  

  

  

ESPALDERAS 
Wall Bars 
Espalier 007-20-CDE03-0 

CDE03 
4/4 

PLAN DE MANTENIMIENTO: 
Semanalmente comprobar de forma visual el estado 
general del juego, asegurando que no haya roturas o 
desperfectos peligrosos para los usuarios. 

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del 
juego sea la misma del primer día. 

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten 
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si 
es necesario. 

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, 
postes y complementos de madera. 

Verificar el estado de toda la tornillería y sus 
protecciones. 

Verificar los tapones de los postes. 

Anualmente sellar las aberturas producidas en los 
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos. 

Analizar y asegurar que los largueros, postes y 
complementos de madera, no presenten defectos 
estructurales o que no hayan ladeado. 

Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad. 

Comprobar todas las cimentaciones. 

MAINTENANCE: 
Every week carry out a visual check on the general 
state of the element to make sure there are no 
breakages or damages to endanger users. 

Every month ensure that the element is as structurally 
stable as when it was new. 

Make sure the plywood panels do not have any 
dangerous splits, especially on the edges. Seal them if 
necessary. 

Remove any splinters which may appear on the arms, 
supports and wooden fittings. 

Check the state of all the screws, bolts and their 
protection. 

Check the covers on the corner posts. 

Every year seal any splits in the plywood panels, 
especially at the edges. 

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make 
sure they have no structural faults and are not twisted to 
one side. 

Check the welds on all the safety bars. 

Check all ground fixings. 

PLAN DE MAINTENANCE: 
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du 
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de 
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers. 

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu 
soit identique à celle du premier jour. 

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent 
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des 
angles. Colmater si nécessaire. 

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, 
les poteaux et les autres éléments en bois. 

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. 

Vérifier les caches des poteaux. 

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les 
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles. 

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les 
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut 
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés. 

Vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité. 

Vérifier toutes les fondations. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE 

PULSO 
Pull-Up Bars 
Bras De Fer 007-20-CDE07-0 

CDE07 
1/4 

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L. 

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS: 

1900 mm. 2 u. + 12 

*
 
Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:  

2600x99x99 mm.  

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:  

11,5 kg  

NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego 

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise 

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux 

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux 

conformes à la norme EN 1176. 

FUNCIONES LÚDICAS 

PLAYFUL ACTIVITIES 

ACTIVITÉS LUDIQUES 

* 

R.1 
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PULSO 
Pull-Up Bars 
Bras De Fer 007-20-CDE07-0 

CDE07 
2/4 

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact: 
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1 
Safety surface required according to the standard EN 1176-1 DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1  TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3% 

20
18

18
74

H
 =

 

2528 

H = 1,9 m 
S = 19,6  m² 

117 

16
74

 

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1 
Floor covering acording to standard EN 1176-1 

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1 

17701770 
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70
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6068 

36
57

 

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION: 
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB 

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année 
1 h. 

PULSO 
Pull-Up Bars 
Bras De Fer 007-20-CDE07-0 

CDE07 
3/4 

DESCRIPCIÓN MATERIALES: 
Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.  
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.  
Piezas de plástico: Polipropileno.  
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.  
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.  

MATERIAL DESCRIPTION: 

Panels: 22 mm plywood boards.  
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335  
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.  
Plastic Parts: Plypropylene.  
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.  
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.  

DESCRIPTION MATÉRIELS: 
Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.  
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.  
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.  
Pièces de plastique: Polypropylène.  
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.  
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.  

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 
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PULSO 
Pull-Up Bars 
Bras De Fer 007-20-CDE07-0 

CDE07 
4/4 

PLAN DE MANTENIMIENTO: 
Semanalmente comprobar de forma visual el estado 
general del juego, asegurando que no haya roturas o 
desperfectos peligrosos para los usuarios. 

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del 
juego sea la misma del primer día. 

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten 
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si 
es necesario. 

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, 
postes y complementos de madera. 

Verificar el estado de toda la tornillería y sus 
protecciones. 

Verificar los tapones de los postes. 

Anualmente sellar las aberturas producidas en los 
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos. 

Analizar y asegurar que los largueros, postes y 
complementos de madera, no presenten defectos 
estructurales o que no hayan ladeado. 

Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad. 

Comprobar todas las cimentaciones. 

MAINTENANCE: 
Every week carry out a visual check on the general 
state of the element to make sure there are no 
breakages or damages to endanger users. 

Every month ensure that the element is as structurally 
stable as when it was new. 

Make sure the plywood panels do not have any 
dangerous splits, especially on the edges. Seal them if 
necessary. 

Remove any splinters which may appear on the arms, 
supports and wooden fittings. 

Check the state of all the screws, bolts and their 
protection. 

Check the covers on the corner posts. 

Every year seal any splits in the plywood panels, 
especially at the edges. 

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make 
sure they have no structural faults and are not twisted to 
one side. 

Check the welds on all the safety bars. 

Check all ground fixings. 

PLAN DE MAINTENANCE: 
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du 
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de 
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers. 

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu 
soit identique à celle du premier jour. 

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent 
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des 
angles. Colmater si nécessaire. 

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, 
les poteaux et les autres éléments en bois. 

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. 

Vérifier les caches des poteaux. 

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les 
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles. 

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les 
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut 
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés. 

Vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité. 

Vérifier toutes les fondations. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE 

ESCALADA 
Climbing 
Escalade 007-20-CDE50-0 

CDE50 
1/4 

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L. 

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS: 

2170 mm. 1 u. + 12 

*
 
Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:  

2500x560x95 mm.  

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:  

23,3 kg  

NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego 

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise 

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux 

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux 

conformes à la norme EN 1176. 

FUNCIONES LÚDICAS 

PLAYFUL ACTIVITIES 

ACTIVITÉS LUDIQUES 

* 
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ESCALADA 
Climbing 
Escalade 007-20-CDE50-0 

CDE50 
2/4 

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact: 
DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES

Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1  TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3% 
Safety surface required according to the standard EN 1176-1 

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1 

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
 
Floor covering acording to standard EN 1176-1
 

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1
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H = 2,2 
S = 29,8 m² 
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION: 
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB 

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année 
1 h. 

ESCALADA 
Climbing 
Escalade 007-20-CDE50-0 

CDE50 
3/4 

DESCRIPCIÓN MATERIALES: 
Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.  
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.  
Piezas de plástico: Polipropileno.  
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.  
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.  

MATERIAL DESCRIPTION: 

Panels: 22 mm plywood boards.  
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335  
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.  
Plastic Parts: Plypropylene.  
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.  
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.  

DESCRIPTION MATÉRIELS: 
Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.  
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.  
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.  
Pièces de plastique: Polypropylène.  
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.  
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.  

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 
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ESCALADA 
Climbing 
Escalade 007-20-CDE50-0 

CDE50 
4/4 

PLAN DE MANTENIMIENTO: 
Semanalmente comprobar de forma visual el estado 
general del juego, asegurando que no haya roturas o 
desperfectos peligrosos para los usuarios. 

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del 
juego sea la misma del primer día. 

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten 
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si 
es necesario. 

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, 
postes y complementos de madera. 

Verificar el estado de toda la tornillería y sus 
protecciones. 

Verificar los tapones de los postes. 

Anualmente sellar las aberturas producidas en los 
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos. 

Analizar y asegurar que los largueros, postes y 
complementos de madera, no presenten defectos 
estructurales o que no hayan ladeado. 

Comprobar todas las cimentaciones. 

MAINTENANCE: 
Every week carry out a visual check on the general 
state of the element to make sure there are no 
breakages or damages to endanger users. 

Every month ensure that the element is as structurally 
stable as when it was new. 

Make sure the plywood panels do not have any 
dangerous splits, especially on the edges. Seal them if 
necessary. 

Remove any splinters which may appear on the arms, 
supports and wooden fittings. 

Check the state of all the screws, bolts and their 
protection. 

Check the covers on the corner posts. 

Every year seal any splits in the plywood panels, 
especially at the edges. 

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make 
sure they have no structural faults and are not twisted to 
one side. 

Check all ground fixings. 

PLAN DE MAINTENANCE: 
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du 
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de 
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers. 

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu 
soit identique à celle du premier jour. 

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent 
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des 
angles. Colmater si nécessaire. 

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, 
les poteaux et les autres éléments en bois. 

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. 

Vérifier les caches des poteaux. 

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les 
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles. 

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les 
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut 
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés. 

Vérifier toutes les fondations. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE 

PARALELAS 
Parallel Bars 

Barres Paralleles 007-20-CDE06-0 

CDE06 
1/4 

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L. 

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS: 

1434 mm. 1 u. + 12 

*
 
Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:  

2220x99x99 mm.  

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:  

9,8 kg  

NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego 

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise 

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux 

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux 

conformes à la norme EN 1176. 

FUNCIONES LÚDICAS 

PLAYFUL ACTIVITIES 

ACTIVITÉS LUDIQUES 

* 
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PARALELAS 
Parallel Bars 

Barres Paralleles 007-20-CDE06-0 

CDE06 
2/4 

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact: 
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1 
Safety surface required according to the standard EN 1176-1 DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1  TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3% 

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
 
Floor covering acording to standard EN 1176-1
 

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1
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H = 1,434 m 
S = 14,80  m² 
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION: 
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB 

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année 
1 h. 

PARALELAS 
Parallel Bars 

Barres Paralleles 007-20-CDE06-0 

CDE06 
3/4 

DESCRIPCIÓN MATERIALES: 
Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.  
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.  
Piezas de plástico: Polipropileno.  
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.  
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.  

MATERIAL DESCRIPTION: 

Panels: 22 mm plywood boards.  
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335  
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.  
Plastic Parts: Plypropylene.  
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.  
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.  

DESCRIPTION MATÉRIELS: 
Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.  
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.  
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.  
Pièces de plastique: Polypropylène.  
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.  
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.  

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 
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PARALELAS 
Parallel Bars 

Barres Paralleles 007-20-CDE06-0 

CDE06 
4/4 

PLAN DE MANTENIMIENTO: 
Semanalmente comprobar de forma visual el estado 
general del juego, asegurando que no haya roturas o 
desperfectos peligrosos para los usuarios. 

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del 
juego sea la misma del primer día. 

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten 
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si 
es necesario. 

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, 
postes y complementos de madera. 

Verificar el estado de toda la tornillería y sus 
protecciones. 

Verificar los tapones de los postes. 

Anualmente sellar las aberturas producidas en los 
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos. 

Analizar y asegurar que los largueros, postes y 
complementos de madera, no presenten defectos 
estructurales o que no hayan ladeado. 

Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad. 

Comprobar todas las cimentaciones. 

MAINTENANCE: 
Every week carry out a visual check on the general 
state of the element to make sure there are no 
breakages or damages to endanger users. 

Every month ensure that the element is as structurally 
stable as when it was new. 

Make sure the plywood panels do not have any 
dangerous splits, especially on the edges. Seal them if 
necessary. 

Remove any splinters which may appear on the arms, 
supports and wooden fittings. 

Check the state of all the screws, bolts and their 
protection. 

Check the covers on the corner posts. 

Every year seal any splits in the plywood panels, 
especially at the edges. 

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make 
sure they have no structural faults and are not twisted to 
one side. 

Check the welds on all the safety bars. 

Check all ground fixings. 

PLAN DE MAINTENANCE: 
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du 
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de 
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers. 

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu 
soit identique à celle du premier jour. 

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent 
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des 
angles. Colmater si nécessaire. 

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, 
les poteaux et les autres éléments en bois. 

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. 

Vérifier les caches des poteaux. 

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les 
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles. 

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les 
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut 
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés. 

Vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité. 

Vérifier toutes les fondations. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 

CONJUNTO CIRCUITO LUMBARES + ABDOMINALES
            Circuit set 200 CDE200A 

007-20-CDE200A-0           Ensemble Circuit Lombaires + Abdominaux 

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS: 

980 mm. 4 u. + 12 

*  
Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:  

1995x503x128 mm.  

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:  

24 kg  

* 

FUNCIONES LÚDICAS 

PLAYFUL ACTIVITIES 

ACTIVITÉS LUDIQUES 

1/4 
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2/4 CONJUNTO CIRCUITO LUMBARES + ABDOMINALES
            Circuit set 200 CDE200A 

007-20-CDE200A-0           Ensemble Circuit Lombaires + Abdominaux 

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact: 
DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES

Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1  TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3% 
Safety surface required according to the standard EN 1176-1 
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H = 0,980 m 
S = 34 m² 
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3142Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1 

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1 
Floor covering acording to standard EN 1176-1 

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1 

85
 

85
 

85
 

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION: 
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB 

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année 
4 h. 

CONJUNTO CIRCUITO LUMBARES + ABDOMINALES
            Circuit set 200 CDE200A 

007-20-CDE200A-0           Ensemble Circuit Lombaires + Abdominaux 

DESCRIPCIÓN MATERIALES: 
Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.  
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.  
Piezas de plástico: Polipropileno.  
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.  
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.  

MATERIAL DESCRIPTION: 

Panels: 22 mm plywood boards.  
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335  
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.  
Plastic Parts: Plypropylene.  
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.  
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.  

DESCRIPTION MATÉRIELS: 
Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm. 
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV. 
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment. 
Pièces de plastique: Polypropylène. 
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0. 
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. 
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. 

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document. 
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CONJUNTO CIRCUITO LUMBARES + ABDOMINALES
            Circuit set 200

          Ensemble Circuit Lombaires + Abdominaux 007-20-CDE200A-0

CDE200A

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del
juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus
protecciones.

Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE: PLAN DE MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general
state of the element to make sure there are no
breakages or damages to endanger users.

Every month ensure that the element is as structurally
stable as when it was new.

Make sure the plywood panels do not have any
dangerous splits, especially on the edges. Seal them if
necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms,
supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their
protection.

Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels,
especially at the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make
sure they have no structural faults and are not twisted to
one side.

Check the welds on all the safety bars.

Check all ground fixings.

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu
soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des
angles. Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants,
les poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité.

Vérifier toutes les fondations.

4/4

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

PILONAS DE SALTO

007-20-MU005-0
MU005Jumping Bollards

 Bornes De Saut

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES

1/4

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

823 mm. 2 u. + 12

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

1378x95x95 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

6,8 kg

**
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PILONAS DE SALTO

007-20-MU005-0
MU005Jumping Bollards

 Bornes De Saut
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
1 h.

2/4

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

272

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering acording to standard EN 1176-1

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1

PILONAS DE SALTO

007-20-MU005-0
MU005Jumping Bollards

 Bornes De Saut

3/4

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Panels: 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.
Plastic Parts: Plypropylene.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.
Pièces de plastique: Polypropylène.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.
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PILONAS DE SALTO

007-20-MU005-0
MU005Jumping Bollards

 Bornes De Saut
PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del
juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus
protecciones.

Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE: PLAN DE MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general
state of the element to make sure there are no
breakages or damages to endanger users.

Every month ensure that the element is as structurally
stable as when it was new.

Make sure the plywood panels do not have any
dangerous splits, especially on the edges. Seal them if
necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms,
supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their
protection.

Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels,
especially at the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make
sure they have no structural faults and are not twisted to
one side.

Check all ground fixings.

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu
soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des
angles. Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants,
les poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.
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CARACTERÍSTICAS

PectoralesELEMENTO
SALUDABLE SA003

Cuerpo: Columna de acero galvanizado y estructura en tubo soldado de acero al carbono.

Agarres: Fabricados en caucho.

Pintura:         Pulverización electroestática en varias capas, permitiendo una fuerte resistencia, posibilitando la
 utilización  de estos equipos al aire libre en cualquier clase de climatología.

Accesorios: Tapones de polipTT ropileno.
                            En su exterior no se utilizan tuercas ni tornillos para su sujeción.

REFERENCIA A H
2100 1693SA003
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B
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EsquíELEMENTO
SALUDABLE SA011

Cuerpo:  Columna de acero galvanizado y estructura en tubo soldado de acero al carbono.

Agarres:  Fabricados en caucho.

Pintura:         Pulverización electroestática en varias capas, permitiendo una fuerte resistencia, posibilitando la 
 utilización  de estos equipos al aire libre en cualquier clase de climatología.

Accesorios: Tapones de polipropileno.
                            En su exterior no se utilizan tuercas ni tornillos para su sujeción.

REFERENCIA A H
1130 1560SA0011

B
760

CARACTERÍSTICAS
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CARACTERÍSTICAS

EscaladoraELEMENTO
SALUDABLE SA006

Cuerpo:  Columna de acero galvanizado y estructura en tubo soldado de acero al carbono.

Agarres:  Fabricados en caucho.

Pintura:         Pulverización electroestática en varias capas, permitiendo una fuerte resistencia, posibilitando la  
  utilización  de estos equipos al aire libre en cualquier clase de climatología.

Accesorios: Tapones de polipropileno.
                             En su exterior no se utilizan tuercas ni tornillos para su sujeción.

REFERENCIA A H
1270 1480SA006
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CARACTERÍSTICAS

RemoELEMENTO
SALUDABLE SA008

Cuerpo:  Columna de acero galvanizado y estructura en tubo soldado de acero al carbono.

Agarres:  Fabricados en caucho.

Pintura:         Pulverización electroestática en varias capas, permitiendo una fuerte resistencia, posibilitando la  
  utilización  de estos equipos al aire libre en cualquier clase de climatología.

Accesorios: Tapones de polipropileno.
                             En su exterior no se utilizan tuercas ni tornillos para su sujeción.

REFERENCIA A H
1060 1160SA008
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BANCO CON 2 PEDALES
    Bench With Pedals 
    Banc Avec Pedales 007-12-GA12-0

GA12

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES

1/4

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

440 mm. 1 u. + 12

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

1800x816x711 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

24,1 kg*

*

NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux

conformes à la norme EN 1176.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

R.1

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.
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BANCO CON 2 PEDALES
    Bench With Pedals 
    Banc Avec Pedales 007-12-GA12-0

GA12
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
3 h.

2/4

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

1131

1500

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering acording to standard EN 1176-1

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1

BANCO CON 2 PEDALES
    Bench With Pedals 
    Banc Avec Pedales 007-12-GA12-0

GA12
3/4

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

DESCRIPCIÓN MATERIALES:
Paneles: HPL de 16 mm.
Largueros: madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo en color natural.
Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización en piezas metálicas.
Piezas de plástico: Polipropileno y caucho.
Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, aluminio, bronce y fundición dúctil lacada.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Panels:   HPL 16 mm.
Beams: Tropical wood treated with fungicidal, insecticide and water-repellent protector in natural color.
Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistence to weather deteriation in the metallic parts.
Plastic Parts: Polyporpylene and rubber.
Metallic Parts: Zinc coated and lacquer steel S-235, aluminium, bronze and ductile smelting
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:
Panneaux: HPL de 16 mm.
Poteaux: Un bois tropical traité avec un protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge dans une couleur naturelle
Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseures et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment dans des
pièces métalliques.
Pièces de plastique:  Polypropylène et caoutchouc.
Pièces métalliques: Acier S-235 avec zinc et laqué, aluminium, un bronze et une fonte ductile laquée.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
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BANCO CON 2 PEDALES
    Bench With Pedals 
    Banc Avec Pedales 007-12-GA12-0

GA12
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que el suelo no presente
roturas o desperfectos.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la
misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los
paneles contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general state of
the element to make sure there are no breakages or damages
to endanger users.

Every month check that the slats of the seat do not have any
dangerous gaps in them.

Make sure the pedal turns smoothly.

Grease it if necessary or re-tighten the inside of the pedal if
the action is too loose.

Ensure that the element is as structurally stable as when it
was new.

Make sure the plywood panels do not have any dangerous
splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms,
supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially
at the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure
they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check that there is no corrosion on the metal parts and slats.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu,
en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré
pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les lattes du banc ne présentent
aucune fêlure dangereuse.

S'assurer que la pédale tourne uniformément.

Graisser si nécessaire ou resserrer l'intérieur de la pédale si
le mouvement est trop mou.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à
celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent pas
de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles.
Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les
poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection..

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

007-22-GA06-0

GA06
ESCALERA Y RAMPA
Staircase And Ramp
 Escalier Et Rampe

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES

1/4

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

609 mm. 1 u. + 12

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

3460x690x195 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

56,5 kg*

*

NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux

conformes à la norme EN 1176.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

R.1

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

Gesa5
Rectángulo

Gesa5
Rectángulo



007-22-GA06-0

GA06
ESCALERA Y RAMPA
Staircase And Ramp
 Escalier Et Rampe
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
4 h.

2/4

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

902

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering acording to standard EN 1176-1

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Panels: 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.
Plastic Parts: Plypropylene.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.
Pièces de plastique: Polypropylène.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que el suelo no presente
roturas o desperfectos.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la
misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los paneles
contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.
Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general state of
the element to make sure there are no breakages or damages
to endanger users.

Every month check that the floor is free from breakages and
damage.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was
new.

Make sure the plywood panels do not have any dangerous
splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports
and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.
Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially at
the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure
they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré
pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que le sol de la tour ne soit ni cassé
ni endommagé.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à
celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des
angles. Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les
poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier
les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

ASAS ROTATIVAS
  Swivel Handles 
 Anses Rotatives 007-22-GA03-0

GA03

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES
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ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

- mm. 1 u. + 12

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

2617x99x99 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

11,4 kg* *
NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux

conformes à la norme EN 1176.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

R.1

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

2/4

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

1500

810

3306

38
10

H = -
S = 10,2 m²

15
00

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering acording to standard EN 1176-1

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Panels: 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.
Plastic Parts: Plypropylene.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.
Pièces de plastique: Polypropylène.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar los ejes rotativos que giren
uniformemente. Engrasar si conviene.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la
misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los paneles
contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general state of
the element to make sure there are no breakages or damages
to endanger users.

Every month check that the central rotating shafts turn
smoothly. Grease it if necessary.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was
new.

Make sure the plywood panels do not have any dangerous
splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports
and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.
Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially at
the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure
they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré
pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que l'axe rotatif central tourne
uniformément. Graisser si nécessaire.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à
celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des
angles. Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les
poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier
les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.
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FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES
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ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

130 mm. 1 u. + 12

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

2617x99x99 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

11,4 kg* *
NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux

conformes à la norme EN 1176.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

R.1

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

2/4

007-22-GA07-0
GA07

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

594

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering acording to standard EN 1176-1

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Panels: 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.
Plastic Parts: Plypropylene.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.
Pièces de plastique: Polypropylène.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar el eje rotativo central que gire
uniformemente. Engrasar si conviene.

Comprobar que el suelo no presente roturas o desperfectos.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la
misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los paneles
contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general state of
the element to make sure there are no breakages or damages
to endanger users.

Every month check that the central rotating shaft turns
smoothly. Grease it if necessary.

Check that the floor is free from breakages and damage.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was
new.

Make sure the plywood panels do not have any dangerous
splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports
and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially at
the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure
they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré
pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que l'axe rotatif central tourne
uniformément. Graisser si nécessaire.

Vérifier que le sol de la tour ne soit ni cassé ni endommagé.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à
celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des
angles. Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les
poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier
les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.
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FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES
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ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

- mm. 1 u. + 12

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

2617x99x99 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

11,4 kg* *
NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego

público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ Do not locate exercise

equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d’entraînement dans les aires de jeux

publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment.Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux

conformes à la norme EN 1176.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

R.1

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.
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INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.
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DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

655
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Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering acording to standard EN 1176-1

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1

H = -
S = 9,9 m²
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.
Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Panels: 22 mm plywood boards.
Posts: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
Paint: 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather detoriation.
Plastic Parts: Plypropylene.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW 6063-0.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Panneaux: Planche contreplaquée de 22 mm.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
Peinture: 3 couches (5 dans les arêtes) d`émail polyuréthanne texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.
Pièces de plastique: Polypropylène.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW 6063-0.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
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FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.

PLAN DE MANTENIMIENTO:
Semanalmente comprobar de forma visual el estado
general del juego, asegurando que no haya roturas o
desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que la estabilidad estructural
del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles contrachapados no presenten
aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si
es necesario.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros,
postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los paneles
contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y
complementos de madera, no presenten defectos
estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:
Every week carry out a visual check on the general state of
the element to make sure there are no breakages or damages
to endanger users.

Every month ensure that the element is as structurally stable
as when it was new.

Make sure the plywood panels do not have any dangerous
splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports
and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.
Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially at
the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure
they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:
Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré
pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu
soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent
pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des
angles. Colmater si nécessaire.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les
poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier
les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les
panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les
autres éléments en bois ne présentent aucun défaut
structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

Búlder Letra A BULNPE
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Cumple con todos los requisitos de seguridad según la normativa europea desarrollada por el comité CEN/TC 136, UNE-EN
12572. La calidad de los productos está avalada por la ISO 9001:2000.

Paneles escalables: Fabricado en fibra de poliéster por capas. Superfície lisa de una sola pieza.
Estructura metálica: Interior de la pieza en estructura metálica. Tubos de acero conformado en frío, de sección 

rectangular y perfiles IPN, UPN normalizados. Las estructuras se someten a un tratamiento de 
imprimación para prevenir posibles procesos de corrosión.

Presas (agarre): Piezas realizadas en resina de Poliéster con carga mineral (Sílice) y colorantes de resina.
Tamaño y colores variados y con formas divertidas de animales y objetos varios.

Tornilleria: Fijación de estructuras: tornillos zincados.
Presas: tornillos inoxidables con sistema antirrobo.

Anclaje: Atornillado, siempre, en zapatas de hormigón (no incluido en el precio) con tacos de expansión. 
Se aconseja pavimento de caucho, o arena según normativa.

B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA A H
2150 2300BULNPE

B
1000

ÁREA
DE SEGURIDAD

31m2

Opcional Baldosa 1000 x 500

CC

C
C

ÁREA
DE SEGURIDAD

SUP.
A ESCALAR

según pieza

C
2000

A

B

H

Opcional: Búlder con color personalizado

EDAD
RECOMENDADA

A partir 3 años
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RED 4 METROS
  4 Meter Net
 Filet 4 Mètres 008-01-R04-1

R04
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ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

1200 mm. 8 u. 5-12

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

4000x150x150 mm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

30 kg*

*

R.2

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

RED 4 METROS
  4 Meter Net
 Filet 4 Mètres 008-01-R04-1

R04

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:
Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
12 h.

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

8530

85
30

H = 1,2 m
S = 71 m²

40
85

5530

12
00

H
 =

R
15

00

2/4

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:
Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según

las normas EN1176-5:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-5:2008  and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-5:2008 et EN1176-1:2008

Gesa5
Rectángulo

Gesa5
Rectángulo



RED 4 METROS
  4 Meter Net
 Filet 4 Mètres 008-01-R04-1

R04

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

MATERIAL DESCRIPTION:

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno y nylon
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.
Cuerdas: cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistence to weather detoriation.
Plastic Parts: Polypropylene and nylon
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and aluminium.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.
Rope: Swing net, Polypropylene covered braided multifilament rope.

Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseures et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnment.
Pièces de plastique: Polypropylène et nylon
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
Cordes: corde de filets. De multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.
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RED 4 METROS
  4 Meter Net
 Filet 4 Mètres 008-01-R04-1

R04

PLAN DE MANTENIMIENTO:

En las 2 o 3 primeras semanas después de su
instalación inicial, retensar los extremos de las
cuerdas.

Semanalmente comprobar de forma visual el
estado general del cartel, asegurando que no haya
roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que las cuerdas de
poliamida no estén deshilachadas y sus uniones
correctas.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea
la misma del primer día.

Comprobar la tensión de la red y sus terminales.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus
protecciones.

Anualmente asegurar además la ausencia de
corrosión en las partes metálicas.

Verificar que no aparezca el alma de acero de las
cuerdas.

Comprobar todas las cimentaciones.

PLAN DE MAINTENANCE:MAINTENANCE:

In the first 2 or 3 weeks after it is first installed,
re-tighten the ends of the ropes.

Every week carry out a visual check on the general
state of the element to make sure there are no
breakages or damages to endanger users.

Every month check that the polyamide ropes are not
frayed and that their joints are in order.

Ensure that the element is as structurally stable as when
it was new.

Check the tightness of the net and its end connectors.

Check the state of all the screws, bolts and their
protection.

Every year make sure also that there is no corrosion on
metal parts.

Check that the steel core of the ropes is not exposed.

Check all ground fixings.

Deux à trois semaines après l'installation initiale,
retendre les extrémités des cordes.

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du
jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de
détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les cordes en polyamide ne
soient pas effilochées et leurs unions correctes.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit
identique à celle du premier jour.

Vérifier la tension du filet et de ses extrémités.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les
parties métalliques.

Vérifier que la structure en acier des cordes n'apparaisse
pas.

Vérifier toutes les fondations.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent  document.
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P a r q u e s   I n f a n t i l e s    -    C i r c u i t o s   B i o s a l u d a b l e s    -    M o b i l i a r i o   U r b a n o

Especificaciones de Materiales: 

Parques Infantiles Exteriores 

1. Postes / Raíles 

Materiales:

Tubos Principales: Tubos de hierro galvanizados de 114mm de diámetro y 3mm de grosor 

Tubos segundarios: Tubos de hierro galvanizado con diámetros de 25/32/38/48/60mm y 2,5mm 
de diámetro 

Procesos: 

Limpiado vía chorros de arena y secado. 

Se aplica un primer recubrimiento en polvo anti corrosión (Akzo Nobel Interpon PZ660) y 
posteriormente se aplica un segunda recubrimiento en polvo basada en resina poliéster, 
especialmente diseñada para estabilidad y retención de color de la superficie. (Akzo Nobel 
Interpon600)

2. Plataformas / Escaleras 

Materiales:

Placas de acero “Cold Form Process” (Proceso de formación en frío) con grosor de 2mm 

Proceso:

Después de la perforación de agujeros, se aplica la sistema de limpieza vía chorros de arena. 
Posteriormente se aplica la líquido anti corrosión. 

Una vez seco, se aplica pegamento especial y una capa de vinilo / goma. 

3. Componentes de Plástico 

Materiales:

Plástico LLDPE (Polietileno de baja-densidad lineal) con componentes anti-UV, anti estático, anti 
envejecimiento.

Los componentes tienen un grosor de pared de 8mm 

4. Tapas de Postes / Abrazaderas de Montaje 

Fabricado de alta resistencia aleaciones de zinc, acabado con revestimiento en polvo electro-
estática 

Avenida Argentina 6, 28890, Loeches, Madrid. Tel: 91 101 8745 – 609 243 035. Email: info@parkesa.com 
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P a r q u e s   I n f a n t i l e s    -    C i r c u i t o s   B i o s a l u d a b l e s    -    M o b i l i a r i o   U r b a n o

Especificaciones de Materiales: 

Parques Infantiles Exteriores 

5. Fijaciones y sujeciones  

(AISI316) pernos de acero inoxidable y arandelas de caucho 

6. Cuerdas 

Cuerda marino de 16mm de diámetro. Para una vida útil mas larga y para seguridad el centro de la 
cuerda esta compuesto por un alambre de acero inoxidable y la cuerda esta cubierta por tubos 
transparentes de PVC blando. 

Para más información sobre los productos de Akzo Nobel: 

http://www.interpon.es/es/products/interponpz/interponpz.htm
http://www.interpon.es/es/products/interpon600/interpon600.htm

Avenida Argentina 6, 28890, Loeches, Madrid. Tel: 91 101 8745 – 609 243 035. Email: info@parkesa.com 
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El balancín rústico es un elemento que atrae por sus
dimensiones y formas.
Este elemento contribuye a fomentar la psico-
motricidad, el ejercicio físico, la colaboración y la
coordinación, creando amistades mientras se
balancea.

Kg 90

35 cm

300 cm

Ref.- 235A

Altura caída libre:

100 cm

UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-6
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía

Usuarios: 2 + 5 años

BALANCÍN RÚSTICO
(4 ASIENTOS)



ÁREA DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN AL SUELO

Edición: 0MEDIDAS EN MILÍMETROS

Se deberá instalar el equipo sobre
una superficie de áridos (arena,
gravilla, etc.) o sobre un suelo
amortiguador de impactos (baldosas
de caucho), siendo este último el más
aconsejable. Su espesor irá en
función de la altura de caída libre del
equipo.

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD
NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS
(FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS,
ÁRBOLES, ETC.)

INSTALACIÓN SOBRE BALDOSAS

ÁREA DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN EN SUELO DE ARENA

El equipo se suministra con un Manual de
Instalación y Mantenimiento, debiéndose
respetar sus recomendaciones por el
personal encargado de la Instalación y
Mantenimiento.

LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE
FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
IMPACTOS O TROPIEZOS

GARANTÍA: 2 años*, ante cualquier
defecto de fabricación del conjunto o piezas.

* 10 años sólo con contratación de Servicio de Mantenimiento.

FICHA TÉCNICARef.- 235A

mínimo 230

de 10 a 12 cm

MORTERO
NIVELACIÓN

SOLERA
HORMIGÓN

5 cm

ESPIRRO METÁLICO
ó QUÍMICO (NO INCLUIDO)

SUELO DE
CAUCHO

500

700

500

300
400

1100

mínimo 230

SUELO COMPACTO

ZAPATA
HORMIGÓN:

700x500x500mm

SUPERFICIE DE JUEGO

NeumáticoNeumático

MATERIAL
AMORTIGUADOR

DE IMPACTOS

700

TAPÓN ROJO
NIVEL DE RELLENO

MATERIAL AMORTIGUADOR
DE IMPACTOS

300

300

∅600

400

Estructura fabricada en madera de pino Flandes,
tratada en autoclave clase IV más lasures para
exteriores.

Agarraderas de acero inoxidable de 20 mm de
diámetro macizo, para prevenir el vandalismo.

Sistema de giro por rodamientos blindados sin
mantenimiento.

Tornillería autoblocante cincada, según DIN y
protegida con tapones para evitar lesiones.

Asientos en contrachapado laminado hidrófugo
antideslizante de 21 mm de espesor.

Patas fabricadas en acero con placa para los
anclajes, revestido de madera tratada en autoclave
clase IV más lasures para exteriores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

50
04

1
0

0
0

1000

2311

BALANCÍN RÚSTICO
(4 ASIENTOS)
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NRO102 -

Descripción del producto Información producto
Categoría: Juegos de muelle
Línea de producto: KOMPAN-Robinia
Grupo de edad: 3+

Instalación: 2 persona(s)
  2 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 37 / 0 kg.
Se necesita hormigón: 0 m3

Número de anclajes: 1
Disponible con anclaje en suelo
duro:

No

Profundidad de anclaje
estándard:

40 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



NRO102 -
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NAT101 -

BALANCEARSE JUEGOS DE IMAGINACIÓN Y TEMÁTICOS

Descripción del producto Información producto
Categoría: Juegos de muelle
Línea de producto: NATURE
Grupo de edad: 2+

Instalación: 1 persona(s)
  1-2 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 40 / 0 kg.
Se necesita hormigón: - m3

Número de anclajes: 1
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

40 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



NAT101 -
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+ 3 años

Ref. 275-A
COLUMPIO RÚSTICO
ASIENTO DE GOMA BLANDA DE SEGURIDAD

Es uno de los elementos de juego más clásicos con más aceptación en los
parques, por su agradable movimiento de balanceo, que unido a su gran
inercia permite pasearse con un mínimo esfuerzo gracias a su sistema de
giro por rodamientos blindados sin mantenimiento.

GARANTÍA: 2* años , ante cualquier defecto
de fabricación del conjunto o piezas.

* 10 años si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y
mantenimiento deberá respetar las

recomendaciones del Manual de Montaje y del
Manual de Mantenimiento respectivamente. Los
manuales del equipo se pueden descargar de

nuestra página web : www.agasasl.com

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO
PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS,
BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)
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Dificultad de montaje
Media

 

Material
Madera de pino

Alto (cm)
3,05 metros

 

Largo (cm.)
5 m

Ancho (cm.)
3,5 m

 

Resitencia al exterior
Media

Incluye
Herrajes, tornillería e instrucciones de montaje

 

Peso (kg)
660

Medidas de embalaje (cm)
56 x 117 x 444 cm

 

Tipo de anclaje
Suelo

Tipo de producto
Pérgola

Ficha Técnica

Productos Jardín Pérgolas Pérgolas de madera Pérgola de 3,5 x 5 m Sirena

  

Pérgola de 3,5 x 5 m
SIRENA
Ref.14988904

Pérgola techada fabricada en madera de abeto sin tratar con techo
asfáltico. Tiene unas medidas de 3,5 x 5 m con una altura de 3,05 m.
El ancho de los postes y la viga es de 12 x 12 cm y 6 x 12 cm
respectivamente. Necesita un tratamiento inicial que proteja y permita
respirar a la madera.

Ver Ficha técnica

1  2661,00€ Añadir

Te lo entregamos en 21 días
Ver disponibilidad en tu tienda
Imprime o compártelo en:

ampliar imagen

Registro Mi Pedido Mi tienda: Sin seleccionar  ( elegir )

PRODUCTOS PROMOCIONES SERVICIOS IDEAS Y CONSEJOS TIENDAS Buscar

Carrito 0€ (0 productos)Ayuda compra on-line

26/03/2014 Pérgola de 3,5 x 5 m Sirena Ref. 149…

leroymerlin.es/…/pergola-de-35-x-5-… 1/2

gesa7
Rectángulo

gesa7
Rectángulo

gesa7
Rectángulo



w
w
w
.d
is
se
n
yb
a
rr
a
ca
.c
o
m
  
  
 t
e
l.
 9
3
 8
5
1
 1
7
 3
1

D
is
se
n
y 
B
a
rr
a
ca
 e
s 
re
se
rv
a
 e
l 
d
re
t 
d
e
 m
o
d
if
ic
a
r 
le
s 
m
id
e
s 
se
n
se
 p
re
vi
 a
ví
s 
/ 
D
is
se
n
y 
B
a
rr
ac
a 
se
 

re
se
rv
a 
el
 d
er
ec
h
o
 d
e 
m
od
ifi
ca
r 
la
s 
m
ed
id
as
 s
in
 p
re
vi
o 
av
is
o
.

Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/20
Cota / Cota                     mm
Capacitat / Capacidad      5 unitats

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                         En terreny tou / Formigó
                        En terreno blando / Hormigón

Pedraforca 3000

3000
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7
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Flandes / Pino Flnades
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/30
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
                              En terreny tou / Forgmigó
                              En terreno blando / Hormigón

  Puigmal
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Flandes/ Pino Flandes
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/6
Cota / Cota                     mm
Capacitat / Capacidad      90L
 

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                              En terreny fort / Formigó
                             En terreno blando / Hormigón 
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Flandes/ Pino Flandes
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/6
Cota / Cota                     mm
Capacitat / Capacidad      100L
 

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                          En terreny fort / Platina
                         En terreno duro / Platina
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Flandes/ Pino Flandes
                                     Ferro / Hierro
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
                                     Zincat i pintat / Zincado y pintado
Escala / Escala                1/10
Cota / Cota                     mm
Capacitat / Capacidad      3 x 110L
Estructura interior de xapa metàl·lica amb 3 compartiments / 
Estructura interior de chapa metálica con 3 compartimentos  
 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                               En terreny fort / Platina
                              En terreno duro / Platina
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/20
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    En terreny tou / Formigó                     En terreny fort / Platina 
   En terreno blando / Hormigón              En terreno duro / Platina

Faristol gros
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Mides i retolacions personalitzades / Medidas y rotulaciones personalizadas
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/20
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      En terreny tou / Formigó                 En terreny fort / Platina
     En terreno blando / Hormigón          En terreno duro / Platina

Faristol petit

450
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Mides i retolacions personalitzades / Medidas y rotulaciones personalizadas
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/35
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    En terreny tou / Formigó             En terreny fort / Platina
    En terreno blando / Hormigón     En terreno fuerte / Platina

Barbacana

4
0
0

Mides i retolacions personalitzades / Medidas y rotulaciones personalizadas

1500
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100Ø



Fuente / Fontaine / Drinking Fountain

ATLAS 
Material suministrado / Matériel fourni / Delivered material

1 Grifo
1 Robinet
1 Tap

1 Cuerpo
1 Corps de la fontaine 
1 Body

1 Reja
1 Grille
1 Grate 

4 tornillos
4 Vis
4 Screws 

1 Marco
1 Cadre
1 Frame

UM511-1
UM511-2 (doble / double / double)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REPARACIÓN / REPTARATION / REPAIR

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT

En todos los casos de incorrecto funcionamiento del grifo es necesario desenroscar la 

cabeza y limpiar el mecanismo del mismo con agua corriente.

SI EL GRIFO NO SE CIERRA / SI LE ROBINET NE FERME PAS / IF THE TAP DOES NOT TURN OFF 

VERIFICAR / CHECK / VERIFIER

La limpieza de la junta de cierre.
Que el mecanismo interior se deslize libremente. Si se ha desmontado este mecanismo, para 
volverlo a posicionar, girar a la vez en el sentido inverso de las agujas del reloj.

SI EL GRIFO  SE CIERRA DEMASIADO PRONTO/ SI LE ROBINET SE FERME TROP TOT /
IF THE TAP TURNS OFF TOO SOON 

VERIFICAR / VERIFIER / CHECK

La limpieza de la junta del pistón.
Si se ha deformado,desmontado o roto el mecanismo interior.

La propreté du joint de piston.
Si le ressort de désobstruction a été déformé, démonté ou cassé.

The piston seal is clean.
The opening spring is not deformed, out of place or broken.

PROTECCIÓN CONTRA EL HIELO (al final de temporada)/ PROTECTION CONTRE LE GEL 
(à la fin de la saison)  / PROTECTION AGAINST ICE (end of season) 

VERIFICAR
 
Efectuar el vaciado de las canalizaciones.
Actuar varias veces el pulsador. 
Sacar eventualmente la cabeza del grifo.

Cerrar las entradas de agua.

Whenever the tap does not work properly, the head must be unscrewed and its mechanism 

cleaned with running water. 

The closing seal is clean.
The opening spring moves freely in the holes. If it has been dismantled, position it while turning it anticlockwise.

CHECK

Empty the pipes.
Press the knob several times. 
If necessary, remove the tap head.
Close the inlets of water.

Dans tout les cas de dysfonctionnement du robinet, il faut dévisser la tête et nettoyer son mécanisme

avec de l’eau courante.

La propreté du joint de fermeture.
Que le ressort de désobstruction glisee librement sur le trou du gliceur si ce ressort a été démonté, pour le remettre en 
place et tourner à la fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

VERIFIER

Vidanger les canalisations.
Presser plusieurs fois sur le bouton-poussoir.
Retirer éventuellement la tête du robinet.
Fermer les entrées de l'eau.

Gesa5
Rectángulo



Preparar conexiones y la zanja para la colocación 
de la fuente en suelo hormigonado.

NOTA: Presión recomendada entre 0'8 y 1'2 bar. Si la presión no es la correcta se debe instalar un regulador de presión. 
Instalar el regulador en una arqueta adyacente.  

Conectar el grifo a la red y atornillar la pletina del grifo al cuerpo de  la fuente. 1

ENSAMBLAJE / ASSEMBLAGE / ASSEMBLING

NOTE: Recommended pressure between 0.8 and 1.2 bar. If the pressure is not correct a pressure regulator must be installed in an adjacent box.  

Prepare the connections before installing the 
fountain on the cemented piece of ground. 

4
Connect the tap to the mains supply and screw the tap mounting plate to the body of the fountain.

53

Instalar el marco + reja de la fuente
y hormigonar.2

Install the frame and grid for the 
fountain and cement. 

Preparar conexión del grifo a la red. Para realizar esta operación una buena opción es utilizar un flexo.
Nota: El flexo de conexión de   “ no se suministra.3

4

Prepare the tap connection to the mains supply. A good option for this is to use a flexible pipe.
Note: The   “ flexible connecting pipe is not supplied.3

4

Desagüe recomendado
tubo pvc Ø 50 mm

170 aprox.

3
4 " red / red / water supply

Recommended drain
Ø 50 mm PVC pipe

Anclaje de la fuente al suelo.

Anchorage of the fountain into the ground.

Op1:
Pernos de expansión ø10
Tiges d'ancrage ø10
Expansion bolts ø10

Op2:
Taco químico
Chevilles chimiques.
Chemical plug

Préparer les branchements et la tranchée pour la mise
en place de la fontaine sur socle en béton.

Placer le cadre + la grille de la fontaine
puis bétonner.

Ecoulement recommandé        
tube pvc Ø 50 mm

NOTA: Pression recommandée entre 0'8 et 1'2 bar. Si la pression n’est pas correcte, il faut installer un régulateur de pression.
Installer le régulateur dans un regard adjacent.

Préparer le branchement du robinet au réseau. Pour effectuer cette opération, il est recommandé d’utiliser 
un flexible. Note: le flezxible de branchement de   n’est pas fourni.3

4

Brancher le robinet au réseau et visser le support du robinet au corps de la fontaine.

Fixation de la fontaine au sol.
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/25
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
En terreny tou / Formigó               En terreny fort / Platina
En terreno blando / Hormigón       En terreno duro / Platina

Cap de creus
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Altura real / Altura real

2000/2500
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/25
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    En terreny tou / Formigó                     En terreny fort / Platina
   En terreno blando / Hormigón              En terreno duro / Platina

Tordera 1002*

o
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x2
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n100

2500

Ø80
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Altura real / Altura real
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/25
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     En terreny tou / Formigó                 En terreny fort / Platina
    En terreno blando / Hormigón        En terreno duro / Platina

Tordera 1501*

2500

Ø80n100 5
0
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1
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0
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Altura real / Altura real
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Fitxa tècnica / Ficha técnica
 
Material / Material            Pi Silvestre / Pino Silvestre 
Protecció / Protección      Autoclau Nivell IV / Autoclave Nivel IV
Escala / Escala                1/25
Cota / Cota                     mm

 
Col·locació / Colocación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      En terreny tou / Formigó               En terreny fort / Platina
    En terreno blando / Hormigón         En terreno duro / Platina

Tordera 2001*

2500

n100 Ø80 5
0
0

2
0
0
0

Altura real / Altura real
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M E M Ò R I A 
 
 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1. Objecte de l’estudi 
 

El  present  estudi  de  seguretat  realitza  un  primer  estudi  de  les  consideracions  de  l’entorn,  i  determina  el  procés 
constructiu i l’ordre d’execució de les actuacions que s’hauran de portar a terme, establint l’anàlisi de riscos i mesures 
preventives.  
Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparació, una vegada finalitzades les obres, hauran de 
comptar  amb  la  deguda  documentació  de  seguretat,  incorporada  al  pla  de  seguretat  que  portarà  a  terme  el 
contractista. Es detallaran tots els riscs que podran trobar‐se els treballadors, i cadascuna de les mesures correctores 
que s’hauran d’aplicar.  
L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents laborals, 
garantint la salut i la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant el que 
disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de  la Llei 
31/1995,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  de  salut 
aplicables a les obres de construcció. 
A  partir  d'aquest  estudi  de  seguretat  i  salut,  el  contractista  realitzarà  un  pla  de  seguretat  concretant‐ne  les 
determinacions, per tal d'establir els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte 
per prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i 
reparació; de  la mateixa manera preveurà  l'acompliment de  les disposicions  relatives  a  la  seguretat  i  la  salut dels 
treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de l’inici de les obres, el coordinador de 
seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra. 
 

1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut 
 

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’elaboració d’aquest. En aquest sentit,  i en aplicació del que es disposa en  l’article 3 del Reial Decret 1627/1997, el 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte és el que el subscriu.  
Si  en  l’execució  de  les  obres  intervenen més  d’una  empresa,  o  una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diferents 
treballadors autònoms, el promotor, abans del  inici de  les  feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
La  designació  dels  coordinadors  en matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l’elaboració  del  projecte  d’obra  i  durant 
l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de 
les seves responsabilitats. 
 

1.3.  Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres 
 

L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar‐se, al trobar‐se en el suposat a) de l’article 4.1 del RD 
1627/1997: 
a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€. 
b)  Que  la  duració  estimada  sigui  superior  a  30  dies  laborables,  fent‐se  servir  en  algun moment  a   més  de  20 
treballadors alhora. 
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent‐se com a tal  la suma dels dies de treball total dels treballadors a 
l’obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA 
 

En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han estat presos 
els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o 
fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.  
b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 
 
De conformitat amb  la “Ley de Prevención de Riesgos  laborales”, els principis de  l’acció preventiva que es recull en 
l’article 15 s’aplicarà durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats: 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b)  L’elecció  de  l’emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves  condicions  d’accés,  i  la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal∙lacions i dispositius necessaris 
per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que   poguessin  afectar  a  la  seguretat  i  salut  dels 
treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracte de 
materials o substancies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos fets servir. 
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa. 
h) L’adaptació, en  funció de  l’evolució de  l’obra, del període de  temps efectiu que  s’haurà de dedicar als diferents 
treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol  altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o propera al lloc 
de l’obra. 
 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

3.1. Descripció i situació de les obres 
 

L'objecte d'aquest projecte és la planificació de les obres necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal de poder 
portar a terme l’acabament del Parc del Falgar i La Verneda, en les millors condicions tècniques possibles. 
 
El Parc del Falgar es desenvolupa inclòs en el Pla Parcial del Sector P que correspon a l’ampliació del polígon industrial 
de Llerona. Comprèn  les zones verdes  i d’equipaments del sector que es troben adjacents al marge esquerre del riu 
Congost. Les obres d’urbanització varen ser adjudicades  i  iniciades però a  la zona del parc del Falgar  i de  la Verneda 
(zona  sud del parc) varen quedar  inacabades, malgrat estar  recepcionades per  l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès. L’espai del Parc del Falgar era  industrial  i estava ocupat per un 65% per activitats d’àrids  i planta de formigó, 
mentre que la resta eren agrícoles. Els terrenys de la Verneda eren totalment agrícoles de regadiu i d’alta qualitat. 
 
Les actuacions a realitzar seran la definició de camins, l’acabament de la xarxa de clavegueram, de la xarxa d’aigua, de 
la xarxa d’enllumenat públic, de la xarxa de telecomunicacions, i de la xarxa elèctrica, així com la jardineria i el reg. Les 
obres i instal∙lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts, 
així com les instal∙lacions auxiliars i complementàries. 
 

3.2. Promotor 
 

El promotor de  les obres és  l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès que és qui encarrega  la redacció del present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
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3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut 
 

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo i Gesa, enginyer tècnic d’obres públiques, col∙legiat 
número 6.410 del Col∙legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Barcelona. 
 

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs 
 

Les obres estan situades al costat del riu congost, al polígon industrial de Llerona, i s’accedeix a aquests terrenys per 
l’Avinguda Europa del mencionat polígon.  
 
El sector està format per una gran esplanada de terres a mig urbanitzar, i que amb l’execució del present projecte es 
preveuen  acabar.  S’hi  poden  trobar  alguns  arbres,  i  un  gran  llac  amb  poca  aigua,  i  que  caldrà  adequar  i  acabar 
correctament. 
 

3.5.  Accessos 
 

L’accés a l’obra es pot realitzar per la l’Avinguda Europa, del polígon industrial de Llerona. 
 

3.6. Pressupostos 
 
El pressupost d’execució material del projecte és de 2.010.368,05 €. 
 
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut del Parc és de 17.800,00 €. 

3.7. Termini d’execució 
 

Es preveu un termini d’execució de dotze (12) mesos. 
 

3.8. Nombre de treballadors 
 

Es preveu un nombre mig entre 15 treballadors, i de 20 en moments punta. 
 

3.9. Unitats constructives que componen l’obra 
 

Enderrocs i demolicions 
Moviments de terres 
Sanejament i serveis 
Instal∙lació, connexió i acabat d’altres serveis projectats. 
Vorades i voreres i tancaments 
Esplanades i bases 
Paviments 
Jardineria i reg 
Senyalització i acabats 
 

3.10. Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència 
 

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o Col∙laboradora 
en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals 
o que hagi afectat a 4 o més treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores 
a partir del sinistre. 
 
Els accidents sense baixa es compilaran a  la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" que 
serà presentada a l'Entitat Gestora o Col∙laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent. 
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El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà: 
 

Hospital General de Granollers 
 
En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat. 
 
Es disposarà en  lloc  visible per a  tots  (oficina d'obra  i vestuaris) el nom del  centre assistencial al qual anar en  cas 
d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix. 
 
 

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES 
 

4.1. Tancament provisional de l’obra i senyalització 
 

Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col∙locació dels cartells d’obra, i ha realitzar els desviaments de transit que 
es creguin necessaris. Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat 
serà de les següents condicions. 
 
‐Tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 metre d’alçada. 
‐ Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de personal. 
‐ Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
  ∙ Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles. 
  ∙ Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles. 
  ∙ Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra. 
  ∙ Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
  ∙ Cartell d’obra. 
‐ Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl∙liques. 
 
 

4.2. Instal∙lacions d’higiene i benestar 
 

Ja que es preveu l'existència d'un conjunt de 20 operaris, es poden determinar les necessitats següents, 
 
SERVEIS SANITARIS 
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà: 
 
‐ Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut. 
‐ Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut. 
‐ Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut. 
‐ Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut. 
‐  Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del vagó. 
 
VESTUARI 
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat. 
Estaran proveïts de seients i de 20 armaris guarda roba metàl∙lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes 
personals. 
 
MENJADORS 
Es  construiran a  través de  vagons prefabricats, que  s'aniran addicionant en  funció de  les necessitats  reals, estaran 
separats dels vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de 
calefacció a l’hivern i ventilació directa. 
 

AIGÜES RESIDUALS 
S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica. 
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ESCOMBRARIES 
Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries. 
 
NETEJA 
Tant  els  vestuaris,  com  els menjadors  i  els  serveis  higiènics,  hauran  de  sotmetre's  a  una  neteja  diària,  i  a  una 
desinfecció periòdica. 
 
 

4.3. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

Es  disposarà  d’una  farmaciola  de  primers  auxilis  amb  el  material  necessari.  El  vigilant  de  seguretat  serà 
  l'encarregat  del manteniment  i  reposició  del  contingut  de  les mateixes,  realitzant  una  revista mensual  i 
  reposant immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia comunicació al cap d'obra. 
 
El contingut mínim de la farmaciola serà: 
 
‐ Aigua Oxigenada.      ‐ Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència. 
‐ Alcohol de 96°.      ‐ Torniquets. 
‐ Tintura de Iode.      ‐ Bosses de goma per aigua o gel. 
‐ Mercurocrom.      ‐ Guants esterilitzats. 
‐ Amoníac.      ‐ Xeringues llençables. 
‐ Gasa estèril.      ‐ Agulles per injectables llençables. 
‐ Cotó hidròfil.      ‐ Termòmetre clínic. 
‐ Benes.        ‐ Pinces. 
‐ Esparadrap.      Tisores 
‐ Protector picadures    ‐ Crema protectora del sol 
 
S'haurà d'informar en un  rètol  visible a  l’obra de  l'emplaçament més proper dels diversos  centres mèdics  (serveis 
propis, mútues patronals, mutualitats  laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  s'ha de portar el possible accidentat 
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 

4.4. Reconeixement mèdic 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un 
any. 
 

4.5. Formació i informació 
 

Informació 
Tot el personal, a  l’inici de  l’obra o quan  s’hi  incorpori,  rebrà de  la seva empresa,  la  informació dels  riscos  i de  les 
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
Formació 
Tot el personal ha de rebre, en  ingressar a  l'obra,  l'exposició  i  la  informació dels mètodes de treball  i dels riscos que 
aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es 
disposi d'algun socorrista. 
 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 
 
Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 hores, i 
que s’esquematitza de la següent manera: 

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut 
b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics 

 
             

            Ajuntament de Les Franqueses  del Vallès                                                                                              

 
 

                                                                                                                       ANNEX 35: SEGURETAT I SALUT 
Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
8 

 

c) Primers auxilis i mesures d’emergència 
d) Drets i obligacions 

 
També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de segon cicle, 
que tindrà una durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera: 

a) Prevenció de riscos 
b) Calendaris i fases d’actuació preventiva 
c) Òrgans i figures participatives 
d) Drets i obligacions dels treballadors 
e) Legislació i normativa bàsica de prevenció 

 
4.6. Instal∙lacions provisionals 

 

4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica 
 

Riscos més comuns : 
 
‐ Ferides punxants a les mans 
‐ Caigudes en el mateix nivell 
‐ Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió 
‐ Intentar treballar sense tensió però sense assegurar‐se que està efectivament interrompuda o que no pot connectar‐
se inopinadament. 

‐ Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 
‐ Utilitzar equips inadequats o deteriorats 
‐ Mal funcionament o incorrecta instal∙lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i 
de la presa de terra en particular 

 
Normativa preventiva : 
 
a) Sistema de protecció contra contactes indirectes. 
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra 
de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 
b) Normes de prevenció tipus pels cables. 
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la 

maquinària i il∙luminació prevista 
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables 

(pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit. 
- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris   s’efectuarà, sempre que es pugui,  
      mitjançant canalitzacions enterrades. 
- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 m en els indrets 

de vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es senyalitzarà el “pas del 

cable” mitjançant un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de 
càrregues i senyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 
cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en l’interior d’un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable 
en calent. 

- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte: 
- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir‐los a terra 
- Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions normalitzades, estanc 

antihumitat. 
- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades,   estancs 

antihumitat. 
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- La  interconnexió  dels  quadres  secundaris  es  realitzaran mitjançant  canalitzacions  enterrades,  o  bé mitjançant 
mànegues, en aquest cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per 
agressions a les mànegues per ús arran de terra. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua 
a les plantes 

- Les mànegues de “alargadera”: 
- Si són per curts períodes de temps, podran portar‐se esteses pel terra, però arrambades als paraments 

verticals. 
- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes   aïllants 

termorretractiles, amb protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable I.P.447) 
 
c) Normes de prevenció per interruptors 
- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Els  interruptors  s’instal∙laran  a  l’interior  de  caixes  normalitzades,  provistes  de  porta  d’entrada  amb  tanca  de 

seguretat. 
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”. 
- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” estables. 
 
d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics. 
- Seran metàl∙lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE‐20324. 
- Degut a ser de tipus per a  la  intempèrie, es protegiran de  l’aigua de  la pluja mitjançant viseres, com a protecció 

addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl∙lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”. 
- Es penjaran en taulers de fusta col∙locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms. 
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per  la  intempèrie, en números determinats, 

segons el càlcul realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ). 
 
e) Normes de prevenció per les preses d’energia. 
- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin deixar‐les sense tensió quan 

no hagin de ser utilitzades. 
- Les  preses  de  corrent  dels  quadres  s’efectuaran  dels  quadres  de  distribució, mitjançant  clavilles  normalitzades 

blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 
- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina‐eina. 
- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes elèctrics directes. 
- Les preses de corrent no seran accessibles sense  la utilització d’eines especials, o estaran  incloses sota coberta o 

armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 
 
f)    Normes de prevenció per la protecció dels circuits. 
- La instal∙lació tindrà tots els  interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà efectuat sempre 

minorant, amb la finalitat que actuïn dins el marge de   seguretat;  és  a  dir,  abans  que  el  conductor  a  qui 
protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible. 

- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així com 
en les d’alimentació de màquines, aparells i   màquines‐eina de funcionament elèctric. 

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials. 
- Els disjuntors diferencials s’instal∙laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
- 300 mA  (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària 
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat 
- 30 mA Per les instal∙lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil 
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g) Normes de prevenció per les preses de terra 
- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar  a les especificacions detallades en la   Instrucció  MIBT.039  del 

vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots   aquells  aspectes  especificats  en  la  Instrucció 
MIBT.023, mitjançant les quals es pugui  millorar la instal∙lació. 

- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de   terra  ajustada  als 
Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona. 

- Les parts metàl∙liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
- El neutre de la instal∙lació estarà posada a terra. 
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, 

des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal∙lació. Quan la presa general de terra definitiva de 
l’edifici es trobi realitzada, serà   aquesta  la que  s’utilitzi per  la protecció de  la  instal∙lació elèctrica provisional de 
l’obra. 

- El  fil  de  la  presa  de  terra  sempre  estarà  protegit  amb  aïllant  de  plàstic  de  colors  groc  i  verd.  Es  prohibeix 
expressament utilitzar  per altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² 
de secció com a mínim, en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com electrode artificial de la 
instal∙lació. 

- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal∙lació, incloses les   unions a terra dels carrils per 
estada o desplaçament de les grues. 

- En el cas que les grues poguessin aproximar‐se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada d’apantallament aïllant 
adequat, la presa de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa 
general de terra de la instal∙lació elèctrica provisional de l’obra. 

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador 
de separació de circuits mancaran de conductor   de protecció, a fi d’evitar  la seva referència a terra. La resta de 
carcasses de motors o  màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit 
per la instal∙lació. 

- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de 
forma periòdica. 

 
h) Normes de prevenció per la instal∙lació d’enllumenat. 
- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent 

conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat  portàtils, excepte  les utilitzades amb petites  tensions, seran de 
tipus protegit contra   raigs d’aigua ( Grau de protecció recomanable IP.447 ). 

- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de   Treball  de  la  Construcció, 
Vidre i Ceràmica i General de seguretat i higiene en el   treball. 

- La il∙luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos”   ferms,  o  bé  penjats  en  els 
paraments. 

- L’energia elèctrica que  s’hagi de  subministrar  a  les  làmpades portàtils per  la  il∙luminació de  talls  embassats  (o 
humits) es servirà a través d’un transformador de  corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 

- La il∙luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la   superfície  de  suport  dels 
operaris en el lloc de treball. 

- La il∙luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la finalitat de disminuir ombres. 
- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il∙luminades, evitant racons foscos. 
 
i)  Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal∙lació elèctrica provisional de l’obra. 
- El personal de manteniment de la instal∙lació serà electricista i preferentment, en   possessió  de  carnet 

professional corresponent. 
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es 

declararà “fora de servei” mitjançant  la desconnexió elèctrica  i el penjat del rètol corresponent en el quadre de 
govern. 

- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de   màquina. 
- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació,   es  desconnectarà  la 

màquina  de  la  xarxa  elèctrica,  instal∙lant  en  el  lloc  de  connexió  un  rètol  visible,  en  el  que  es  llegeixi:  “NO 
CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA XARXA”. 
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- L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes. 
 
Normes de protecció : 
 
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els  quadres  elèctrics  no  s’instal∙laran  en  el  transcurs  de  les  rampes  d’accés  al  fons  de  l’excavació  (poden  ser 

arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja. 
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( com norma general 

) del límit de l’excavació, carretera o similars. 
- El subministrament electrònic al  fons d’una excavació s’executarà per un  lloc que no sigui  la rampa d’accés, per 

vehicles o pel personal (mai junt a les escales de mà ). 
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau ), en servei. 
- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent‐se d’utilitzar “cartutxos 

fusibles normalitzats” adequats en cada cas. 
 

4.6.2. Grups electrògens 
 

Riscos més comuns : 
 
- Ferides punxants en mans 
- Caigudes en el mateix nivell 
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de : 

- Treballs amb tensió 
- Intentar  treballar  sense  tensió  però  sense  assegurar‐se  de  que  està  efectivament 

desconnectada o que no pot connectar‐se inopinadament. 
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats. 
- Mal  comportament  o  incorrecta  instal∙lació  del  sistema  de  protecció  contra  contactes 

  elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 
 
Normes preventives : 
 
A) Sistema de protecció contra contactes indirectes. 
 
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra 

de  les masses  i  dispositius  de  tall  per  intensitat  de  defecte  (interruptors  diferencials).  Esquema  de  distribució 
TT(REBT MIBT 008). 

   
B) Normes de prevenció pels cables. 
 
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la 

maquinària i il∙luminació prevista 
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables 

(pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit. 
 
C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics. 
 
- Seran metàl∙lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE‐20324. 
- Degut a ser de tipus per a  la  intempèrie, es protegiran de  l’aigua de  la pluja mitjançant viseres, com a protecció 

addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl∙lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”. 
- Es penjaran de taulers de fusta col∙locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms. 
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- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie,   en  números 
determinats, segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447). 

 
D) Normes de protecció : 
 
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els  quadres  elèctrics  no  s’instal∙laran  en  el  transcurs  de  les  rampes  d’accés  al  fons  de  l’excavació  (  poden  ser 

arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents ). 
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja. 
- Els  pals  provisionals  dels  que  penjaran  les mànegues  elèctriques  no  s’ubicaran  a menys  de  2 m  (com  norma 

general) del límit de l’excavació, carretera o similars. 
- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles 

o per el personal ( mai junt a les escales de mà ). 
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei. 
- No es permès  la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent‐se d’utilitzar “cartutxos 

fusibles normalitzats” adequats en cada cas. 
 

4.6.3. Protecció contra incendis 
 

A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures: 
 
- Ordre i neteja general en tota l’obra. 
- Es  separaran  els materials  combustibles  dels  incombustibles  apilant‐los  per  separat  en  llocs  indicats  pel  seu 

transport a l’abocador diari. 
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació. 
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles. 
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge. 
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada 

lluny dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica. 
- La il∙luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants de seguretat. 
- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits. 
- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra. 
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals normalitzats: 
 

- Prohibit fumar 
- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis 
- Perill d’incendi 
- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius). 

B) Extinció. 
 
- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d’aplecs. 
- El tipus d’extintor a col∙locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent 

del treball a realitzar en cada fase de l’obra. 
- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del servei de 

bombers. 
 

4.6.4. Ventilació 
   

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de disposar de 
suficient aire net. 

b) En  el  cas  que  s’utilitzi  una  instal∙lació  de  ventilació,  s’haurà  de mantenir  en  bon  estat  de  funcionament  i  els 
treballadors no hauran d’exposar‐se a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per 
la salut dels treballadors, haurà d’haver‐hi un sistema de control que n’indiqui qualsevol averia. 
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4.6.5. Exposició a riscos particulars 
   

a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, 
vapors o pols) 

b) En el cas que algun  treballador  tingui que entrar en una zona on  l’atmosfera pugui  tenir substancies  tòxiques o 
nocives, o no  tenir oxigen en quantitat  suficient o  ser  inflamable,  l’atmosfera  confinada deurà  ser  controlada  i 
s’adoptaran mesures adequades per prevenir qualsevol perill. 

c) En  cap  cas  podrà  exposar‐se  un  treballador  a  una  atmosfera  confinada  d’alt  risc.  Com  a mínim  quedarà  sota 
vigilància  permanent  des  de  l’exterior  i  s’hauran  de  prendre  les mesures  preventives  per  poder  donar  auxili 
immediat i eficaç. 

 
 

4.6.6. Temperatura 
 

a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho 
permetin,  tenint  en  compte  els  mètodes  de  treball  que  s’apliquen  i  les  càrregues  físiques  imposades  als 
treballadors. 

 
 

4.6.7. Il∙luminació 
 

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i 
tenir una il∙luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, 
s’utilitzaran punts de  llum portàtils amb protecció contra els cops. El color utilitzat per  la  il∙luminació artificial no 
podrà alterar o influir alhora de percebre les senyals o panells de senyalització. 

b) Les instal∙lacions d’il∙luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d’estar col∙locades 
de tal manera que el tipus d’il∙luminació prevista no suposi risc d’accident als treballadors. 

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas 
d’averia de la il∙luminació artificial s’haurà de posar una il∙luminació de seguretat d’intensitat suficient. 

 
 

4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses 
 

a) Les  vies de  circulació,  incloses  les escales,  les  escales  fixes  i  les  rampes de  càrrega hauran d’estar  calculades, 
situades, condicionades  i preparades per fer‐se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat  i amb tota 
seguretat, de forma que els treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació. 

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es 
realitzin  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  calcularan  d’acord  amb  el  número  de  persones  que  puguin 
utilitzar‐la, i depenent del tipus d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, s’hauran 
de  respectar  unes  distàncies  de  seguretat  suficients  o mitjans  de  protecció  adequats  pels  demés  usuaris  que 
puguin  estar  utilitzant  la  mateixa  via.  Es  senyalitzaran  les  vies  i  es  procedirà  regularment  al  seu  control  i 
manteniment. 

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, passos 
de vianants, corredors i escales. 

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb dispositius que evitin 
que els treballadors no autoritzats puguin entrar‐hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als 
treballadors  que  estiguin  autoritzats  a  entrar  a  aquestes  zones  perilloses.  Aquestes  zones  hauran  d’estar 
senyalitzades clarament visibles. 
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4.6.9. Primers auxilis 
 

a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer‐se en tot moment 
pel personal que en tenen la suficient formació per realitzar‐los. Així mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per 
garantir les evacuacions i les atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una 
senyalització visible haurà d’indicar la direcció i el número de telèfon dels serveis locals d’urgència. 

 

4.6.10. Serveis higiènics 
 

a) Quan els  treballadors  tingui que portar  roba especial de  treball hauran de  tenir a  la  seva disposició vestuaris 
adequats. En aquest sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i 
instal∙lacions que permetin a cada treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina. 

- Quan  les circumstàncies ho exigeixin  (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa),  la roba de  treball 
s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals. 

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un espai per col∙locar 
la roba i els objectes personals sota clau. 

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades. 
- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense 

obstacles i en adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda. 
- Quan  no  sigui  necessari  instal∙lar  dutxes,  hauran  d’haver‐hi  serveis  suficients  i  apropiats  amb  aigua  corrent, 

calenta si fos necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.  
c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans, dels vestuaris i les dutxes 

o serveis. 
d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris. 
e) Alternativament  a  la  ubicació  a  l’obra  dels  serveis  higiènics  a  que  es  refereixen  els  apartats  anteriors,  el 

contractista o subcontractista podrà subscriure contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per part dels 
treballadors de l’obra. 

f) Els treballadors han de disposar d’un  lloc per menjar o per preparar‐se el menjar amb  les màximes condicions 
d’higiene. 

 

5. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA 
 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 
 

5.1. Demolicions 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix nivell 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Cops i talls 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules 
‐ Vibracions 
‐ Contactes amb subministraments públics 
 ‐ Soroll 

 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Regat de la zona de treball 

 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
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‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 
‐ Ús de protectors auditius 
 

5.2. Moviment de terres 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix  i a diferent nivell 
‐ Caiguda d’objectes 
‐ Lliscaments i esllavissades del terreny 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Bolcada de vehicles i màquines  
‐ Cops i talls 
‐ Incendis i explosions 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules 
‐ Contactes amb subministraments públics 
‐ Electrocucions 
‐ Soroll 

 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 
‐ Regat de la zona de treball 
‐ Extintors 

 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 
‐ Ús de protectors auditius 

 

5.3. Xarxa de clavegueram 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix i a diferent nivell 
‐ Caiguda d’objectes 
‐ Lliscaments i esllavissades del terreny (rases) 
‐ Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones excavades 
‐ Despreniments de càrregues 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Bolcada de vehicles i màquines  
‐ Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
‐ Sobreesforç 
‐ Intoxicacions, infeccions i al∙lèrgies per aigües brutes 
‐ Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules 
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‐ Electrocucions 
‐ Soroll   

 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 
‐ Tacs per l’aplec de tubs 
‐ Regat de la zona de treball   

 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de botes d’aigua 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 
‐ Ús de protectors auditius 
 

5.4. Xarxa de distribució d’aigua potable i reg 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix i a diferent nivell 
‐ Caiguda d’objectes 
‐ Lliscaments i esllavissades del terreny (rases) 
‐ Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones excavades 
‐ Despreniments de càrregues 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
‐ Sobreesforç 
‐ Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules   
 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 
‐ Tacs per l’aplec de tubs   

 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 

 

5.5. Canalitzacions de telecomunicacions 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix i a diferent nivell 
‐ Caiguda d’objectes 
‐ Lliscaments i esllavissades del terreny (rases) 
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‐ Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones excavades 
‐ Despreniments de càrregues 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
‐ Sobreesforç 
‐ Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules   

 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 
‐ Tacs per l’aplec de tubs   
 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 
 

5.6. Xarxa elèctrica 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix i a diferent nivell 
‐ Caiguda d’objectes 
‐ Lliscaments i esllavissades del terreny (rases) 
‐ Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones excavades 
‐ Despreniments de càrregues 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
‐ Sobreesforç 
‐ Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules 
‐ Risc elèctric   
 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 
‐ Tacs per l’aplec de tubs   

 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de guants dielèctrics 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de botes dielèctriques 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 
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5.7. Enllumenat públic 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix i a diferent nivell 
‐ Despreniments de càrregues 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
‐ Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
‐ Projecció de partícules 
‐ Risc elèctric   

 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària   

 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de guants dielèctrics 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 

 

5.8. Pavimentació 
 

Riscos: 
‐ Caigudes al mateix nivell 
‐ Despreniments de càrregues 
‐ Aixafaments 
‐ Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles 
‐ Bolcada de vehicles i màquines 
‐ Cops, talls i atrapaments de peus i mans 
‐ Sobreesforç 
‐ Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 
‐ Incendis i explosions 
‐ Inhalació de pols 
‐ Projecció de partícules 
‐ Vibracions   

 
Mesures preventives: 
‐ Senyalització general de l’obra 
‐ Senyals acústiques en vehicles i maquinària 
‐ Extintors   
 
Proteccions personals: 
‐ Ús de casc 
‐ Ús de guants 
‐ Ús de calçat de protecció 
‐ Ús de mascaretes antipols 
‐ Ulleres contra impactes i antipols 
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6. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA 
 

6.1. Pala carregadora 
 

Riscos més freqüents 
‐ Caigudes d'altura. 
‐ Capgiraments i atropellaments. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
 
‐  S'ha de procurar no apropar‐se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir ensorraments 

o capgiraments. 
‐  Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la màquina parat i 

la  cullera  repenjada  al  terra. Quan  s’efectuïn  reparacions  en  la  cullera,  es  posaran  límits  per  evitar  la  caiguda 
intempestiva de la mateixa. 

‐  Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop possible 
del terra; i es circularà sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalització existent. 

‐  No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin ser 
agafats per la màquina. 

‐  S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina. 
‐  Quan es carreguin camions, no es col∙locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina. 
‐  En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai les distàncies 

de seguretat, preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les irregularitats del 
terreny. 

‐  La distància mínima a una línia elèctrica, serà de: 
 
  a)  4 metres fins a 66.000 volts. 
  b)  5 metres per a més de 66.000 volts. 
 
‐  Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de vehicles. 
‐  Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en coneixement de 

l’immediat superior. 
‐  En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles. 
 
  a)  La cullera haurà de quedar repenjada en el terra. 
  b)  La bateria haurà de quedar desconnectada. 
  c)  Tirar el fre d'aparcament. 
 
‐  No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler. 
 
b)  Proteccions Individuals 
 
‐  Casc de polietilè. 
‐  Granota de treball. 
‐  Calçat de protecció. 
‐  Seient anatòmic. 
   

 
             

            Ajuntament de Les Franqueses  del Vallès                                                                                              

 
 

                                                                                                                       ANNEX 35: SEGURETAT I SALUT 
Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
20 

 

6.2. Retroexcavadora 
 

Riscos més freqüents 
‐  Caigudes d'altura. 
‐  Capgiraments i atropellaments. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
 
‐  S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.  
‐  Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja. 
‐  No haurà d'apropar‐se massa a la vora de talussos o excavacions. 
‐  Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 
‐  No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en funcionament. 
‐  Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del mateix. 
‐  Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies. 
‐  En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. 

Si és precís baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible. 
‐  Si en alguna excavació es descobreix una avaria en conduccions, es pararan els treballs  i s'avisarà el responsable 

dels treballs. 
‐  En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts: 
    a)El cassó haurà de repenjar‐se al terra, o en el seu lloc de la   màquina. 
    b)Es deixaran els cassons repenjats al terra. 
    c)La bateria haurà de quedar desconnectada. 
‐  Està prohibit totalment: 

a)Baixar del vehicle sense deixar‐lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal. 
b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat. 
c)Transportar personal a la màquina. 

 
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc de polietilè. 
‐  Calçat de protecció. 
‐  Granota de treball. 
 

6.3. Camions 
 

Riscos més freqüents 
‐  Capgiraments i atropellaments. 
‐  Caigudes d'objectes. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
‐  Abans d'iniciar  la  jornada, es  revisaran els punts següents, per a comprovar que  funcionen correctament: xiulet 

marxa enrere, frens, direcció, neteja‐parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació. 
‐  En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball. 
‐  No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa. 
‐  Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar‐se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En 

cas contrari, s'ha de fer servir una barra rígida pel remolc. 
‐  No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari. 
‐  Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per aparcar, excepte 

en casos d'emergència. 
‐  En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles. 
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‐  En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap. 
‐  No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 
‐  Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o 

substitució. 
‐  S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.   
‐  En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà estacionar 

en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 
 
Normes d’actuació durant la càrrega: 
‐  S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que procedeixi. 
‐  En  l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats. 
‐  Al situar‐se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala. 
‐  Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar‐se a la cabina. 
  Normes d’actuació durant el transport: 
‐  La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat. 
‐  S'ha d'obeir sempre els senyals de  les persones encarregades de  les cruïlles, zones perilloses  i zones de càrrega  i 

descàrrega. 
‐  Es tindrà cura de la il∙luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor. 
‐  Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens. 
Normes d’actuació durant el basculat: 
‐  Es mantindran  sempre  les  indicacions del  senyalitzador  i principalment quan es  faci marxa enrere a  la  zona de 

basculament. 
‐  Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles. 
‐  Cal mantenir‐se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega. 
‐  En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort. 
‐  Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb 

compte de la zona. 
‐  Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a les 

línies elèctriques. 
‐  Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic especialitzat. 
 
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina). 
 

6.4. Dúmper 
 
Riscos més freqüents 
‐  Atropellaments 
‐  Cops i Capgiraments. 
‐  Caiguda del conductor. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
‐  S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments. 
‐  La velocitat de circulació, estarà en funció de  la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, existència de 

persones, vehicles o materials en les zones de pes. 
‐  En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada. 
‐  El transport de càrregues polseres ha de fer‐se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit amb 

ulleres. 
‐  En  les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col∙locant el polze al mateix costat dels altres dits,  i donant  la 

tirada cap a dalt. 
‐  No es transportaran persones en el Dumper. 
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‐  En realitzar  l'operació de basculament de  la càrrega,  l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar baixat de  la 
màquina per així evitar el risc de caiguda per capgirament. 

 
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc de polietilè. 
‐  Calçat de protecció. 
‐  Cinturó antivibratori 
‐  Granota de treball. 
 

6.5. Rodet vibrant autopropulsat 
 

Riscos més freqüents 
‐  Caiguda o capgirament de la màquina. 
‐  Atropellaments i esclafaments. 
   
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
‐  L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat. 
‐  Es  vigilarà  especialment  l’estabilitat  del  rodet  quan  circuli  per  superfícies  inclinades,  així  com  la  superfície  del 

terreny, necessària per conservar dita estabilitat. 
   
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc. 
‐  Roba de treball. 
‐  Calçat de protecció. 
‐  Cinturó de seguretat. 
‐  Guants. 
 
Riscos més freqüents 
‐  Caiguda d'objectes. 
‐  Caiguda a nivell. 
‐  Cops contra objectes. 
‐  Afecció vies respiratòries i de la vista. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
‐  La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible. 
‐  Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació. 
‐  Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els 

quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes. 
‐  Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell. 
‐  Abans d'iniciar el treball, cal assegurar‐se que el punxó està degudament fixat al martell. 
‐  Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió. 
‐  Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant. 
 
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc de polietilè. 
‐  Guants. 
‐  Mandril de cuir. 
‐  Protecció de la vista. 
‐  Protecció vies respiratòries. 
‐  Cinturó antivibratori. 
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6.6.‐  Martell picador 
 
Riscos més freqüents 
 
‐  Caiguda d'objectes. 
‐  Caiguda a nivell. 
‐  Cops contra objectes. 
‐  Afecció vies respiratòries i de la vista. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
 
‐  La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible. 
‐  Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació. 
‐  Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els 

quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes. 
‐  Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell. 
‐  Abans d'iniciar el treball, cal assegurar‐se que el punxó està degudament fixat al martell. 
‐  Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió. 
‐  Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant. 
 
b)  Proteccions Individuals 
 
‐  Casc de polietilè. 
‐  Guants. 
‐  Mandril de cuir. 
‐  Protecció de la vista. 
‐  Protecció vies respiratòries. 
‐  Cinturó antivibratori. 
 

6.6. Soldadura elèctrica 
 

Riscos més freqüents 
‐  Afeccions oculars. 
‐  Cossos estranys. 
‐  Caigudes d'objectes. 
‐  Cremades. 
‐  Radiacions. 
‐  Electritzacions. 
‐  Electrocucions. 
‐  Caigudes a diferent nivell. 
‐  Incendis. 
‐  Explosions. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives 
‐  La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il∙luminació suficient. 
‐  Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de 

caiguda d'objectes i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament. 
‐  No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura. 
‐  El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri per 

qualsevol causa. De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat. 
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‐  Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats. 
‐  Els  cables  de  conducció  de  corrent  estaran  degudament  aïllats  i  es  penjaran  de manera  que  en  una  ruptura 

accidental, no produeixi  contacte amb els elements metàl∙lics que  s'estiguin muntant  i  sobre els quals estiguin 
treballant altres operaris. 

‐  Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat. 
‐  Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja. 
‐  Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.  
‐  Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir‐se secs i nets. 
‐  Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització 

per la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva 
posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d’intensitat perillosa. 

‐  Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió 
de la mateixa amb un voltímetre i mai amb llums. 

‐  S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades. 
‐  No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes elèctriques o 

intensa força de vent. 
‐  Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup,  independentment del temps que 

duri l'absència.  
‐  S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc 

d'incendi. 
 
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc. 
‐  Pantalla per a soldar. 
‐  Ulleres contra projeccions. 
‐  Manyoples. 
‐  Maniguets. 
‐  Polaines. 
‐  Mandril de cuir. 
‐  Calçat de seguretat. 
‐  Cinturó de seguretat. 
 
 

7. RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS 
 

7.1. Bastides – Muntatge i utilització 
 

Riscos més freqüents 
‐  Caiguda de personal. 
‐  Caiguda d'objectes. 
‐  Enfonsament i inestabilitat. 
   
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives. 
Normes d’actuació durant el muntatge 
‐  La longitud màxima d'una bastida independentment ha de ser 8 m. Si és necessari col∙locar una bastida de major 

longitud es col∙locarà doble lira i equip de sustentació independentment. 
‐  Cada mòdul de bastida, al costat exterior, tindrà una barana de protecció, col∙locada a un mínim de 90 cm. del pis 

de  la bastida, un  travesser entremig  i un entornpeu. De  ser possible,  tota  la cara exterior de  la bastida, estarà 
coberta amb tela metàl∙lica sempre i quan la seva mida de malla no sigui superior a 3 cm. 

‐  La vora  interior de cada mòdul, estarà protegida per una barana de 70 cm. d'altura, un travesser  intermedi  i un 
entornpeu. En cas que la barana fes nosa per l'execució dels treballs, cada mòdul de la bastida s'ancorarà a l'edifici, 
de manera que no es pugui separar d'ell. Si aquesta solució no fos possible, es penjarà de l'estructura tantes cordes 
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com operaris hagin  treballat. Els operaris  subjectaran el cinturó de  seguretat de  les cordes mentre duri  la  seva 
permanència a la bastida. 

‐  Les lires extremes de suspensió tindran la forma adequada per a que ofereixin les mesures de protecció necessàries 
contra la caiguda al buit del personal. 

‐  Les lires intermèdies hauran de tenir una forma tal, que no dificultin la lliure circulació per la bastida. 
‐  Els pescants de la bastida, hauran de ser metàl∙lics i estaran ancorats a elements resistents de l'estructura.  
‐  En cas de no poder ancorar els pescants a l'estructura, es podran contrapesar sempre i quan, cada contrapès estigui 

constituït per un conjunt rígid  i estable de blocs de formigó units entre si, o per un calaix metàl∙lic, tancat i replè 
amb material amb pes conegut. 

‐  Es llençaran els cables d'elevació que tinguin més d'un 5% de fils trencats. 
 
Normes d’actuació durant  la utilització 
‐  Per pujar  o  baixar de  la bastida,  aquesta haurà d’estar  arrepenjada  al  terra o  al mateix nivell que  la planta,  i 

convenientment travada. 
‐  Es prohibirà saltar des de o fins a la bastida. 
‐  Només es carregarà en la bastida el material imprescindible per no sobrepassar la càrrega útil capaç de suportar la 

bastida; i tenint cura de la seva col∙locació en la bastida, de forma que els materials dificultin el menys possible la 
circulació per la mateixa. 

‐  Per moure la bastida, serà obligat que hi hagi com a màxim un operari a cada aparell. 
‐  Durant les maniobres de pujada i baixada de la bastida, no podrà haver‐hi un desnivell de més de 20 cm. entre dos 

aparells consecutius. 
‐  Si es preveu la possibilitat de pas de persones, sota la vertical de la bastida, es farà una visera protectora o s'acotarà 

la zona per impedir la circulació per aquella zona. 
 
Revisions periòdiques 
‐  Diàriament  s'inspeccionarà per personal  competent,  l'estat general de  la bastida, prestant atenció als pescants, 

ancoratges o contrapesos d'aquests i estat dels cables dels aparells, amb major prioritat. 
 
b)  Proteccions Individuals 
‐  Casc de polietilè. 
‐  Guants segons treballs a realitzar. 
‐  Cinturó de seguretat si no es pot lligar la bastida a la façana. 
‐  Calçat de protecció. 
‐  Granota de treball. 
 

7.2. Bastides sobre rodes 
 

Riscos més freqüents 
‐  Caiguda de personal. 
‐  Caiguda d'objectes. 
‐  Inestabilitat i enfonsament. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives. 
‐  Durant el moviment de la bastida, aquest quedarà totalment lliure d'objectes, eines o materials, que no formin part 

de la pròpia bastida. 
‐  Les plataformes de treball es rodejaran en els seus quatre costats amb barana d’1 m. d'alt i entornpeu de 20 cm. i 

un travesser intermedi.  
‐  Abans del desplaçament de la bastida, desembarcarà el personal de la plataforma de treball i no tornarà a pujar a la 

mateixa fins que la bastida estigui situada i calçada en el seu nou emplaçament. 
‐  L'accés a la plataforma es farà per mitjà de l'escala d'accés i no pels travessers o travades de la seva estructura. 
‐  Abans de  la seva utilització es comprovarà  la seva verticalitat  i estabilitat de manera que  la seva altura no sigui 

superior a quatre vegades al seu costat menor. 
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‐  Es tindrà cura que repengin en superfícies resistents, recorrent si fos necessari, a la utilització de taulons o un altre 
dispositiu de repartiment del pes. 

‐  Les rodes estaran proveïdes de dispositiu de bloqueig; en cas contrari es falcaran per ambdós costats. 
‐  La plataforma de treball estarà ben subjectada a l'estructura de la bastida. 
 

7.3. Escala de ma 
 

Riscos més freqüents 
- Caiguda de personal. 
- Caiguda d'objectes. 
- Inestabilitat. 
 
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 
 
a)  Proteccions Col∙lectives. 
- Preferentment seran metàl∙liques. 
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem  inferior  i estaran  fixades amb garres o  lligaments en el seu 

extrem superior per evitar lliscaments. 
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això. 
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant prohibit 

l'ús d'escales de mà per altures superiors a set metres. 
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior. 
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar. 
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes. 
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg. 
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura 

al ser utilitzades, així com límits en el seu extrem superior. 
 

8. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 

Es senyalitzarà d’acord amb  la normativa vigent,  l’enllaç de  la zona d’obres amb els carrers propers  i s’adoptaran les 
mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a  l’obra,  i es prohibirà el pas a  tota persona aliena, col∙locant els  tancaments 
necessaris . 

 
Es tindrà en compte, principalment: 

 
‐   La circulació de la maquinària prop de l’obra. 
‐   La interferència de feines i operacions 
‐   La circulació de vehicles prop de l’obra 
‐   Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
‐  Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
‐  Protecció de forats. 

 

9. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE L’OBRA 
 

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 
vetllarà  que,  en  la  concepció,  estudi  i  elaboració  del projecte,  es  tinguin  en  consideració  els principis  generals  de 
prevenció segons l’art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment: 
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- En  el moment  de  prendre  decisions  constructives,  tècniques  i  d’organització  amb  la  finalitat  de  planificar  els 
diferents treballs o fases que es desenvoluparan simultàniament o successivament. 

- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 
   
També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte. 
 
Igualment  regulades  pel  RD  1627/1997,  s’especifiquen  les  funcions  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase 
d’execució de l’obra: 
 
a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat: 
 
1. En el moment de prendre decisions tècniques  i d’organització amb  la finalitat de planificar  les diferents tasques o 

fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament. 
2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 
 
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autònoms 
apliquin  de manera  coherent  i  responsable  els  principis  de  l’acció  preventiva  que  recull  l’article  15  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals durant  l’execució de  l’obra  i, en particular, en  les tasques o activitats a que es refereix 
l’article 10 d’aquest Reial Decret. 
 
c) Aprovar el Pla de seguretat  i salut elaborat pel contractista  i, de donar‐se el cas,  les modificacions que s’hi hagin 
introduït. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador. 
 
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f)  Adoptar  les mesures  necessàries  perquè  només  les  persones  autoritzades  puguin  accedir  a  l’obra.  La  direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador. 
 
 
COMITÈ DE SEGURETAT 
 
En el moment que  l'obra arribi a un número  igual o  superior a 50  treballadors, exigit expressament en  les  vigents 
Ordenances, es procedirà a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits 
expressament en les Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos 
subcontractistes. 
 
Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al 
menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients. 
 
Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut 
de l'obra, durant un termini d'activitat. 
 
Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents: 
 
1.  Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals. 
 
2.  Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament. 
 
3.  Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per 

conèixer les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal∙lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i 
constatar els  riscos que puguin afectar a  la vida o salut dels  treballadors  i  informar dels defectes  i perills que 
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adverteixin  a  la Direcció  de  l'Obra,  a  la  qual  proposarà,  en  el  seu  cas,  l’adopció  de  les mesures  preventives 
necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes. 

 
4.  Interessar  la  pràctica  de  reconeixements  mèdics  als  treballadors  de  l'obra,  conforme  allò  disposat  en  les 

disposicions vigents. 
 
5.  Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra. 
 
6.  Conèixer  les  investigacions  realitzades  pels  Tècnics  de  l'empresa  sobre  els  accidents  de  treball  i  malalties 

professionals que en ella es produeixin.  
 
7.  Investigar les causes dels accidents i de  les malalties professionals produïdes a  l'obra amb objecte d'evitar uns i 

altres, i en casos greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el 
Director de l'Obra als representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball. 

 
8.  Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i fomentar la 

col∙laboració dels mateixos en  la pràctica  i observació de  les mesures preventives dels  accidents de  treballs  i 
malalties professionals. 

 
9.  Proposar  la  concessió  de  recompenses  al  personal  que  es  distingeixi  pel  seu  comportament,  sugerències  o 

intervenció en actes meritoris, així com la  imposició de sancions a qui no compleixi normes  i  instruccions sobre 
Seguretat i Salut d'obligada observació a l'obra. 

 
10.  El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o 

a petició fundada de tres o més dels seus components. 
  En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió. 
  El  Comitè  per  cada  reunió  que  es  celebri  estendrà  l'acta  corresponent,  de  la  qual  remetran  una  còpia  als 

Representants dels Treballadors. 
 
11.  Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar‐se fora 

d'aquestes,  s'abonaran  sense  recàrrec,  o  es  retardarà,  si  és  possible,  l'entrada  al  treball  a  igual  temps,  si  la 
prolongació ha tingut lloc durant el descans de migdia. 

 
 
10. SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES 

 
En el període de garantia de  les obres,  les tasques de reparació  i de manteniment a desenvolupar per  l’empresa 
adjudicatària,  se  sotmetran a  les prescripcions establertes al Pla de  Seguretat  i  Salut aprovat per  l’execució de 
l’obra. Els riscos potencials i les mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present Estudi de Seguretat. 
S’informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de poder preveure amb temps 
els possibles efectes que les obres de reparació puguin produir a les seves activitats quotidianes. 
 

 
 
 

Les Franqueses del Vallès, a març de 2014 
 

 
 

Josep Barberillo i Gesa 
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col∙legiat núm. 6410 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 

1. Disposicions legals d’aplicació 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
‐  Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10‐03‐80) (BOE, de 14‐03‐80). 
‐  Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09‐03‐71), (BOE, de 16‐03‐71). 
‐  Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09‐03‐71), (BOE, de l'11‐03‐71). 
‐  Ordenança del treball de la Indústria siderometal∙lúrgica (OM, de 29‐07‐70), (BOE, de 25‐08‐70). 
‐  Homologació  d'equips  de  protecció  individual  per  a  treballadors  (OM,  de  17‐05‐74),  (BOE,  de  29‐05‐74), 

(Successives normes MT., 1 a 29). 
‐  Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07‐12‐61). Modificació 

del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06‐11‐64). 
‐  Ordenança de  treball de  la  indústria de  la construcció, vidre  i ceràmica  (OM, de 28‐08‐70),  (BOE, de 25‐08‐70). 

Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17‐10‐70). Modificació de l'Ordenança de 22‐03‐72 (BOE, de 31‐03‐72). 
‐  Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02‐06‐71), (BOE, de 16‐06‐71). 
‐  Reglament electrotècnic per a baixa tensió  i  instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20‐09‐73), 

(BOE, de 09‐10‐73). 
‐  Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28‐11‐68). 
‐  Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14‐03‐60), ( BOE, de 23‐03‐60). 
‐  Norma  de  carreteres  8.3‐I.C.  Senyalització  d'obres.  Normes  per  a  senyalització,  balisament,  defensa,  neteja  i 

terminació d'obres. (OM de 31‐08‐87). 
‐  Rètols a les obres (OM de 06‐06‐73), (BOE de 18‐06‐73). 
‐  Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08‐07‐86). 
‐  Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08‐11‐95), (BOE de 10‐11‐95). 
‐  Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17‐01‐97), (BOE de 31‐01‐97). 
‐  Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24‐10‐97), (BOE de 25‐10‐

97). 
‐  Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 
 
 
TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS  EN MATÈRIA DE  SEGURETAT  I  SALUT DEL  TREBALL  RELACIONADES AMB  LA 
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES 
 
 
- Reglament de seguretat i higiene en el treball. O.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor 

capítol VII. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 

de 1997. 
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 

15 de juny de 1958. 
- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970 BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 

1970, en vigor parts del títol II. 
- Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de 

desembre de 1961. 
- Ordre aprovació del model de  Llibre d’Incidències en  les obres de  construcció. O.M. 12 de gener de 1998. 

D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost 

de 1983. 
- Establiment  de models  de  notificació  d’accidents  de  treball.  O.M.  16  de  desembre  de  1987.  BOE  29  de 

desembre de 1987. 
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- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
- Llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció. 
- Real  Decret  1109/2007,  de  24  d’Agost  pel  desenvolupament  de  la  Llei  32/2006  reguladora  de  la 

subcontractació a les obres de construcció. 
- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
- Senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril 

de 1997. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, 

en particular dorsolumbars, pels treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  relatives  al  treball  que  inclouen  pantalles  de  visualització.  R.D. 

488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
- Funcionament  de  les  mútues  d’accidents  de  treball  i  malalties  professionals  de  la  seguretat  social  i 

desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals. O.M. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 
1997. 

- Protecció dels  treballadors contra els  riscos  relacionats amb  l’exposició a agents biològics durant el  treball. 
R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

- Exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
- Disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d’equips  de  protecció 

individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
- Disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  per  a  la  utilització  pels  treballadors  dels  equips  de  treball.  R.D. 

1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 

1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 

25 d’octubre de 1997. 
 
Condicions ambientals 
 
- Il∙luminació en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940. 
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de  l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 

de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
Incendis 
 
- Norma bàsica edificacions NBE – CPI / 96 
- Ordenances municipals 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el 

lloc de treball. R.D. 681/2003 de 12 de Juny de 2003. 
 
Instal∙lacions elèctriques 
 
- Reglament de  línies aèries d’alta  tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. 

Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 
- Instruccions tècniques complementàries. 
- Disposicions mínimes per a  la protecció de  la salut  i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. R.D. 

614/2001, de 8 de Juny de 2001. 
 
Equips i maquinària 
 
- Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de 

febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 



 
             

            Ajuntament de Les Franqueses  del Vallès                                                                                              

 
 

                                                                                                                       ANNEX 35: SEGURETAT I SALUT
Modificació del Projecte d’acabament del Parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 
31 

 

- Reglament  d’aparells  d’elevació  i  el  seu  manteniment.  R.D.  2291/1985  de  8  de  novembre.  BOE  11  de 
Desembre de 1985. 

- Reglament d’aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: 
BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament  de  seguretat  en  les  màquines.  R.D.  1495/1986  de  26  de  maig.  BOE  21  de  juliol  de  1986. 
Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’equips de treball. R.D. 1215/1997 de 
18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial decret 1435/1992, de seguretat en les màquines. 
- Reial decret 56/1995, de seguretat en les màquines. 
- ITC  – MIE  –  AEM1:  ascensors  electromecànics. O.  19  de  desembre  de  1985.  BOE  14  de  Gener  de  1986. 

Correcció BOE 11 de  juny de 1986  i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de 
novembre de 1988. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de  juny de 1988. BOE 7 de  juliol de 1988. 
Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

- ITC – MIE – AEM3: Carreteres automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
- ITC – MIE – MSG1: màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. 

BOE 11 d’abril de 1991. 
 
Equips de protecció individual 
 
Comercialització  i  lliure circulació  intracomunitària dels equips de protecció  individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificació per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 
Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 
311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. De 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
 
Resolució de 29 d’abril de 1999, per  la qual s’actualitza  l’annex  IV de  la resolució de 18 de març de 1998, de  la 
direcció general de tecnologia i seguretat industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999) 
 
Senyalització 
 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997. BOE 14 

d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.I.C. del MOPU.  
 
Diversos 
 
- Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
- Convenis col∙lectius. 
2. Prescripcions generals de seguretat 
 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica 
es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes 
de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A  més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció  facultativa  de  l'obra,  on 
s'especificarà: 
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  ‐ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
  ‐ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
  ‐ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
  ‐ Dates límits de realització de les mesures preventives. 
   
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de 
l'accident com a molt tard. 
 
La  direcció  facultativa  i  el  coordinador  de  seguretat  podran  aprovar  l'informe  o  exigir  l'adopció  de  mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per  a  qualsevol  modificació  futura  en  el  pla  de  seguretat  i  salut  que  fos  necessari  realitzar,  caldrà  aconseguir 
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El  compliment  de  les  prescripcions  generals  de  seguretat  no  va  en  detriment  de  la  subjecció  a  les  ordenances  i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir‐les. 
 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions 
personals  que  són  obligades  puguin  accedir  a  l'obra.  L'accés  estarà  tancat,  amb  avisadors  o  timbre,  o  vigilat 
permanentment  quan  s'obri.  El  contractista  serà  responsable  del manteniment  en  condicions  reglamentàries  i  de 
l'eficàcia preventiva de  les proteccions col∙lectives  i dels  resguards de  les  instal∙lacions provisionals, així com de  les 
màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció  individual  (EPI) de  la  totalitat del personal que 
intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i 
reparacions) de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària  de  l'obra  disposarà  de  les  proteccions  i  dels  resguards  originals  de  fàbrica,  o  bé  les  adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl∙lics a terra, 
per la qual cosa s'instal∙laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal∙lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 

3. Condicions dels Mitjans 
 

3.1. Equips de protecció individual (EPI) 
 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en 
un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors 
d'aquest sector. 
 
Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col∙lectiva, tindran fixat un període de vida 
útil, rebutjant‐se a la seva fi. 
 
Tot  element  de  protecció  personal  s'ajustarà  a  les  Normes  Tècniques  Reglamentàries MT,  d'homologació  del 
Ministeri de Treball (O.M. 17‐5‐1974), sempre que hi existeixi norma. 
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En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives 
que es demanen, per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats. 
 
Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es 
reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident, serà 
rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles  peces  que  pel  seu  ús  hagin  adquirit  o  toleràncies  de  les  admeses  pel  fabricant,    seran  reposades 
immediatament.  
 
Tota peça o equip de protecció  individual,  i tot element de protecció col∙lectiva, estarà adequadament concebut  i 
suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix. 
 

Es  considera  imprescindible  l'ús  dels  estris  de  protecció  indicats  a  l'apartat  1.4.1.    de  la Memòria,  les  seves 
prescripcions s'exposen seguidament: 
 
 

a) Casc de Seguretat no Metàl∙lic 
 

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa  tensió  (1.000 V), o 
Classe E, distingint‐se E‐AT aïllants per a alta tensió (25.000  V),  i la classe  E‐B  resistents a molt baixa temperatura 
(‐15°). 
 
El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, 
una   part més alta de  la copa,  i a  la caire que s’estén, al  llarg del contorn de  la base de  la copa. La part de  l'ala 
situada per damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera. 
 
L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el següent: 
Banda de contorn, part de  l'arnès que abraça el cap  i banda d'amortiguació,  i part de  l'arnès en contacte amb  la 
volta craneana. 
           
Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa per sota la barbeta i es fixa 
en dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc. 
 
El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà superior a 21 
mm. 
 
L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 
75 mm. a 87 mm., de la menor a la major talla possible. 
 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas 
els 450 grams. L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm. 
 
Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics. 
 
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de  l'usuari no afectaran a  la pell  i es confeccionaran amb material 
rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
 
El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant 
exterior  com  interiorment.  No  presentarà  rugositats,  fenedures,  bombolles  ni  defectes  que  minvin  les 
característiques resistents  i protectores del mateix. Ni  les zones d'unió ni  l'equip en sí causaran danys o exerciran 
pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari. 
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Entre  casquet  i  equip  quedarà  un  espai  d'aireig  que  no  serà  inferior  a  5 mm.,  excepte  a  la  zona  d'acoblament 
arnès‐casquet. 
 
El model  tipus haurà estat sotmès a  l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de  l'arnès o 
casquet presenti ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la 
penetració pugui  sobrepassar els 8 mm. Assaig de  resistència a  la  flama,  sense que  flamegi més de 15  segons o 
gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a 
tres  mA.  A  l'assaig  de  perforació      elevant  la  tensió  a  2  KV,  15  segons,  tampoc  el  corrent  de  fuita  tampoc 
sobrepassarà els tres mA.  
 
En  el  cas  del  casc  classe  E‐AT,  les  tensions  d'assaig  a  l'aïllament  i  a  la  perforació  seran  de  25  KV  i  de  30  KV 
respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA. 
 
En  el  cas  del  casc  classe  E‐B,  al model  tipus,  es  realitzaran  els  assaigs  de  xoc  i  perforació,  amb  bons  resultats 
havent‐se condicionat aquest a ‐ 15 + 2°C. 
 
Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en la Norma 
Tècnica Reglamentària MT‐1, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.12.74. 
 
 

b) Calçat de seguretat 
 

El  calçat de  seguretat que utilitzaran els operaris,  serà botes de  seguretat classe  III. Es dir, previstes de puntera 
metàl∙lica de  seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els  riscos deguts a caigudes   d'objectes, cops  i 
aixafaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra punxades. 
 
La bota haurà de  cobrir  convenientment  el peu  i  subjectar‐se  al mateix, permetent desenvolupar un moviment 
adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i 
altres parts  internes no produiran efectes nocius, permeten, en el possible,  la transpiració. El seu pes no passarà 
dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran 
de formar part integrant de la bota, sense poder‐se separar si aquesta no queda destruïda. El material serà apropiat 
a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti riscos ni produeixi dany 
a l'usuari. 
 
Tots els elements metàl∙lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió. 
 
El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a  l'aixafada sobre  la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N)  i el 
llum lliure durant la prova serà superior a 15  mm, no sofrint trencament. 
 
També  s'assajaran  a  l'impacte,  mantenint‐se  un  llum  lliure  màxim  i  no  apreciant‐se  trencament.  L'assaig  de 
perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf  (1.079 N), sobre la sola, sense que 
s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 60°, amb 
freqüència de 300 cicles per minut  i  fins a 10.000 cicles, es  farà  l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni 
fractures, ni esquerdes o alteracions. 
 
L'assaig de  corrosió es  realitzarà en  càmera de boira  salina, mantenint‐se durant el  temps de prova  i  sense que 
presenti signes de corrosió. 
 
Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs 
continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT‐5, Resolució de la Direcció General de Treball del 31.1.1980. 
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c) Protector Auditiu 
 
El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E. 
 
Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un ambient 
sorollós.  Consta  de  dos  casquets  que  ajusten  convenientment    a  cada  costat  del  cap  per  mitjà  d'elements 
encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès. 
 
El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran de 10 
dB, respecte d'un audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig. 
 
Es definirà el  llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva a 
l'escolta situat al  lloc de  l'assaig  i sense protector auditiu. El  llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora 
capaç de produir sensació auditiva a  l'escolta al  lloc de prova  i amb el protector auditiu tipus col∙locat,  i sotmès a 
prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el llindar d'assaig i l'assaig de referència. 
 
Com senyals d'assaig per a realitzar  la mesura d'atenuació al  llindar s'utilitzaran tons purs de  les  freqüències que 
segueixen: 125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz. 
 
Els  protectors  auditius  de  classe    E  compliran  el  següent:  per  a  freqüències  baixes  de  250 Hz,  la  suma mínima 
d'atenuació serà 10 dB. Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima 
d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB. 
 
Tots  els  protectors  auditius  que  s'utilitzen  pels  operaris  seran  homologats  pels  assaigs  continguts  en  la Norma 
Tècnica Reglamentària MT‐2, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.6.1975. 
 
 

d) Guants de Seguretat 
 
Els guants de  seguretat utilitzats pels operaris,  seran d'ús general anti‐tall, antipunxades  i anti‐erosions per  a  la 
utilització de materials, objectes i eines. 
 
Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú i de 
característiques mecàniques adequades. No  tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o  imperfecció que 
minvi les seves propietats. 
 
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 
 
No seran en cap cas ambidextres. 
 
La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari. 
 
La  longitud, distància expressada en mil∙límetres, des de  la punta del dit mig o cor fins al fil del guant,  límit de  la 
mànega, serà en general de 320 mil∙límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells 
casos que per treballs especials s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil∙límetres a 430 mil∙límetres, o  llargs, més 
grans de 430 mil∙límetres. 
 
Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis. 
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e) Cinturó de seguretat 
 
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2. 
 
Aquests  són  cinturons  de  seguretat  utilitzats  per  l'usuari  per  a  sostenir‐lo  en  un  punt  d'ancoratge  anul∙lant  la 
possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones 
de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant l'element amarrador a una estructura. 
 
La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir arestes 
vives que puguin causar molèsties. La inserció d'elements metàl∙lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari. 
 
Tots els elements metàl∙lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de 6.867 
N i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió. 
 
La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament. 
 
Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, 
mínim  10 mm,  i  sense  imperfeccions.  Si  fos  una  banda  no  tindrà  empalmes,  ni  arestes  vives.  Aquest  element 
amarrador també sofrirà assaig a la tracció al model tipus. 
 
 

f) Ulleres de Seguretat 
 
Les  ulleres  de  seguretat  que  utilitzaran  els  operaris  seran  ulleres  de muntura universal  contra  impactes,  com  a 
mínim classe A, essent convenients les de classe D. 
 
Les ulleres han de complir els  requisits que  segueixen. Seran  lleugeres de pes  i de bon acabat,  sense  rebaves ni 
arestes tallants o punxants. Podran netejar‐se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les 
seves prestacions. No existiran forats lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d’aeració suficient 
per evitar en el possible l'entelament dels oculars en condicions normals del seu ús. 
 
Totes les peces o elements metàl∙lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi d'observar 
aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl∙lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser 
inflamables al sotmetre's a un assaig de 500°C de temperatura  i sotmesos a  la flama  la velocitat de combustió no 
serà  superior  a  60m/minut.  Els oculars  estaran  fermament  fixats  a  la muntura,  sense que  es desprenguin de  la 
mateixa  a  conseqüència  d'un  impacte  de  bola d'acer  de  44  gr.  de massa,  des  de  130  cm.  d'altura,  repetit  tres 
vegades consecutives.  
 
Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves corresponents. 
Tindran  bon  acabat  i  no  presentaran  defectes  superficials  o  estructurals  que  puguin  alterar  la  visió  normal  de 
l'usuari. El valor de la transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89. 
 
Si el model  tipus  supera  la prova a  l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130  cm.,  repetit  tres 
vegades, serà de classe A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons 
de plom de 4,5 mil∙límetres de diàmetre de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà 
com classe D. 
 
Totes  les  ulleres  de  seguretat  que  s'utilitzin  pels  operaris  seran  homologades  per  les  especificacions  i  assaigs 
continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT‐16, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.6.1978. 
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g) Careta Antipols 
 
La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada. 
 
La careta antipols és un adaptador  facial que cobreix  les entrades a  les vies respiratòries, essent sotmès  l'aire de 
l'ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic. 
 
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl∙lics, elastòmers o plàstics, amb les característiques 
que  segueixen.  No  produiran  dermatosis  i  la  seva  olor  no  podrà  ser  causa  de  trastorns  al  treballador.  Seran 
incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran de 
tipus elastòmers  i  tindran  les característiques exposades anteriorment. Les caretes podran ser de diverses  talles, 
però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les entrades de les vies respiratòries. 
 
La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament. 
 
La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de càrrega 
a la inhalació no podrà ser superior a 25 mil∙límetres de columna d'aigua (238 Pa). 
 
A  les vàlvules d'exhalació  la seva pèrdua a  la  inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut,  i  la seva pèrdua de 
càrrega a l'exhalació no serà superior a 25 mil∙límetres de columna d'aigua (238 Pa). 
 
El  cos  de  la  careta  oferirà  un  bon  ajust  amb  la  cara  de  l'usuari  i  les  seves  unions  amb  els  diferents  elements 
constitutius tancaran hermèticament. 
 
Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, homologades per les especificacions i 
assaigs  continguts  en  la  Norma  Tècnica  Reglamentària MT‐7,  Resolució  de  la  Direcció  General  de  Treball  del 
28.7.1975. 
 

h) Bóta Impermeable a l'Aigua i a la Humitat 
 
Les botes  impermeables a  l'aigua  i a  la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent‐se emprar 
també de classe E. 
 
La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, permetent 
a l'usuari desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs. 
 
La bota impermeable haurà de confeccionar‐se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no rígids i 
sempre que no afectin a la pell de l'usuari. 
 
Així mateix,  no  tindran  imperfeccions  o  deformacions  que minvin  les  seves  propietats,  així  com  forats,  cossos 
estranys o altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat. 
 
Els materials de  la sola  i el  taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el  lliscament,  tant en 
terres seques com en aquelles que estiguin afectades per l'aigua. 
 
El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior. 
 
La bota  impermeable es  fabricarà  , si és possible, en una sola peça, podent‐se adoptar un sistema de tancament 
dissenyat de forma que la bota sigui estanca. 
 
Podran confeccionar‐se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no 
absorbent, que no produeixi efectes nocius a l'usuari. 
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La  superfície de  la  sola  i del  taló, destinada a prendre contacte amb el  terra, estarà prevista de  relleus  i  sivelles 
obertes per a facilitar l'eliminació del material adherit. 
 
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat dissenyades 
de forma que siguin fàcils de calçar. 
 
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl∙lics, hauran de ser resistents a la corrosió. 
 
L'espessor de  la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant‐se  irregularitats que puguin alterar  la seva 
qualitat, funcionalitat i prestacions. 
 
El model  tipus  es  sotmetrà  a  assaigs  d'envelliment  en  calent,  envelliment  en  fred,  d'humitat,  impermeabilitat  i 
perforació amb punxó, havent de superar‐los. 
 
Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades d'acord amb les especificacions 
i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària M‐27, Resolució de la Direcció General de Treball del 3.12.1981. 
 
 

i) Equip per a Soldador 
 
L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin  i els que no ho estiguin, els 
adequats del mercat per a la seva funció específica. 
 
L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de maniguets, 
parell de polaines i parell de guants per a soldador. 
 
La  pantalla  serà  metàl∙lica,  amb  l'adequada  força  per  a  protegir  al  soldador  d'espurnes,  resquills,  escòries  i 
projeccions  de metall  fos.  Estarà  prevista  de  filtres  especials  per  a  la  intensitat  de  les  radiacions  a  les  que  ha 
d'enfrontar‐se.  Es  podran  posar  vidres  de  protecció mecànica,  contra  impactes,  que  podran  ser  coure‐filtres  o 
davant‐vidres. Els coure‐filtres preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels 
davant‐vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments que pugui sofrir el 
feltre,  i  en  aquelles  operacions  laborals  en  les  que  no  és  necessari  l'ús  del  filtre,  com  esclofollament  de  les 
soldadures o picat de l'escòria. Els davant‐vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari. 
 
El mandril, maniguets,  polaines  i  guants,  estaran  realitzats  en  cuir  o material  sintètic,  incombustible,  flexible  i 
resistent  als  impactes  de  partícules  metàl∙liques,  foses  o  sòlides.  Seran  còmodes  per  l'usuari,  no  produiran 
dermatosis i per sí mateixos mai suposaran un risc. 
 
Els elements homologats, ho seran en virtut que el model  tipus haurà superat  les especificacions  i assaigs de  les 
Normes Tècniques Reglamentàries MT‐3, MT‐19, Resolucions de la Direcció General de Treball. 
 
 

j) Guants Aïllants de l'Electricitat 
 
Els  guants  aïllants de  l'electricitat  que utilitzaran  els  operaris,  seran per  a  actuació  sobre  instal∙lacions de  baixa 
tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres d’instal∙lacions d'alta tensió fins a 30.000 V. 
 
Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic, 
o qualsevol  altre material de  similars  característiques  aïllants  i mecàniques, podent portar o no un  revestiment 
interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la 
superfície interior del guant. 
                           
No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats. 
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Podran  ser  utilitzats  colorants  i  altres  additius  al  procés  de  fabricació,  sempre  que  no  disminueixin  les  seves 
característiques ni produeixin dermatosis. 
     
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres. 
 
Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor 
o igual a 430 mm. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà variable, 
segons els diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm. 
 
Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà inferior a 
600% i la deformació permanent no serà superior al 18%. 
 
Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de  la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de  les seves 
característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen. 
 
Els guants de baixa tensió  tindran un corrent de  fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V.  i una tensió de 
perforació de 6.500 V. tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent 
de fuita de 20 mA a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V. 
 
Tots els guants aïllants d'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons  les especificacions  i assaigs 
de la Norma Tècnica Reglamentària MT‐4, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975. 
 
 

3.2. Sistemes de proteccions col∙lectives (SPC) 
 

Es descriu en aquest apartat  les proteccions de caràcter col∙lectiu, que tenen com a  funció principal  fer de pantalla 
entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha 
de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima 
de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran  la  resistència  suficient  per  suportar  els  esforços  a  què  puguin  ser  sotmesos  d'acord  amb  la  seva  funció 
protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de  sabates antilliscants. No es  faran servir simultàniament per dues persones. La  longitud 
deposarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
SENYALITZACIÓ: 
 
Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs. 
Límits per a desplaçaments de camions: 
Es podran  realitzar  amb  taulons  embridats,  fixats  al  terreny mitjançant  rodons  clavats  al mateix, o d’altre manera 
eficaç. 
Tapes per a petits buits i pericons : 
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Les seves característiques i col∙locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes. 
 
Estrebació de rases: 
Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m  i no sigui possible donar‐li  inclinació als  talussos s’hauran 
d’estrebar. S’exclouen els terrenys amb roca. 
 
Interruptors diferencials i connexions a terra: 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. La resistència 
de  les connexions a terra serà com a màxim  la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, 
una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i com a mínim en l’època seca 
de l’any. 
 
Extintors: 
Les característiques  i mesures de  l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible,  i es revisaran cada 6 
mesos com a mínim. 
 
Reg : 
Les zones de pas de vehicles  i maquinària es  regaran convenientment per evitar alçament de pols, per  trànsit dels 
mateixos. 
 
 

4. Serveis de prevenció 
 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement 
mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
 

5. Comitè de seguretat i salut 
 

Es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, segons legislació vigent i allò que disposa el conveni col∙lectiu provincial del 
sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el  treballador voluntari que  tingui capacitat  i coneixements acreditats de primers 
auxilis, amb el vist‐i‐plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
6. Instal∙lacions de salubritat i confort 
 

Les instal∙lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen 
a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la 
construcció, vidre i ceràmica. 
 
 

7. Condicions econòmiques 
 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al 
contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
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8. Coordinador de seguretat 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en  la  fase d'execució de  les obres per a que assumeixi  les 
funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
 

9. Obertura del centre de treball 
 

El promotor ha d’efectuar  la obertura del centre de  treball abans de  l’inici de  les  feines  i comunicar‐ho als Serveis 
Territorials de treball de la Generalitat. 
La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
en el qual informa de la no necessitat de realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.  
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del Reial Decret 196/1997. 
 
 
10.  Pla de seguretat i salut 
 

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, 
estudiïn,  desenvolupin  i  complementin,  adaptant  aquest  Estudi  de  seguretat  i  salut  als  seus  mitjans  i  mètodes 
d'execució. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat 
que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de 
l'acta d'aprovació visada col∙legialment pel col∙legi professional corresponent. 
Qualsevol modificació que  introdueixi el  contractista en el pla de  seguretat  i  salut, de  resultes de  les  alteracions  i 
incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que 
ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat  i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de 
seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 

 
11. Llibre d’incidències 
 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o 
representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat 
laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer‐hi  les anotacions que considerin oportunes,  i que es 
tramitarà a la Inspecció de treball, a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303‐311, si es produeixen incompliments greus, o 
lleus repetidament, dins del termini de 24 hores. 
 
 
 
 

Les Franqueses del Vallès, a març de 2014 
 
 
 
 

 
 

Josep Barberillo i Gesa 
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col∙legiat núm. 6410 
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Rases 
Perspectiva i detall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entibacions 
Criteris de disseny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entibacions 
Tipus d'entibació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.         Estrabament Lleuger. 
B.         Estrabament semilleuger.  
C.         Estrabament Complert. 

 
 
 

Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 

 
 
 
 

 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. Zona B.  
Risc principal contacte directe. 
1.Armari de distribució general, fabricat  
en material aïllant. 
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera  
per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les  
canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 
 
 
 
 
 
 
A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.  
B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants. 



 

Urbanisme: rases esquema protecció rases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protecció de rases, esquema 
1. Secció 
2. Perspectiva 
3. Esquema de protecció de rases 

 
 

 
Urbanisme: rases 
esquema apuntalament rases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega a.apuntalament horitzontal b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 
 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 



 

 

Urbanisme: rases perspectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2 
   En terreny fluix D=H 

 
 
 
 
 

Urbanisme: mur de contenció esquema de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protecció per a murs de contenció 
1. Barana 
2. Encofrat 
3. Escala 
4. Focus de treball 



 

Urbanisme: forats i obertures esquema de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteccions en forats i obertures 

 
 

Urbanisme: vessament de terres esquema límit de retrocés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema límit retrocés en vassament de terres variable segons el tipus de terreny 
 
 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 



 

Urbanisme: maquinària d'obra.  
Grues. control de nivell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 

 
 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. col·locació estabilitzadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Col·locació estabilitzadors distàncies 



 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. perspectiva de pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas sota línies elèctriques perspectiva 

 
 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. recolçaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·locació estabilitzadors recolçaments 
 
 



 

Senyalització 
Advertiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senyalització 
Prohibició 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Senyalització d’obligació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulleres de seguretat: 
 

 

 
 

Línea de  referència 

Centre de referència Eix vertical 

Superior 
 
Temporal 
 
Inferior 

Bisell 



 

Puntera 

Canya duresa Shore A 50-70

ContrafortTalóSola duresa Shore A 35-75

Casquet

Bandes d’amortiguació 

Ala 

Visera

Arnes 

CimCapa 
Arnes 

Altura de l’arnes 

Casquet 
Banda de contorn

Botes impermeables a l’aigua i la humitat: 
 
 
H3 – Hendidura de la sola  = 5mm 
R3 – Resalt de la sola  = 9mm 
HT – Hendidura del taló  = 20mm 
RT – Resalt del taló  = 25mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casc de seguretat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arnés (cinta de cap) material elastomer

Portofiltre

Vàlvula d’inalació 

Vàlvula d’exhalació

Material incombustible

Sola de seguretat rugosa amb relleu

Puntera de seguretat 

PUNTERA 

Mascareta antipols: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botes de seguretat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓ   DE 
       L’OBRA TELÈFONS  

D’EMERGÈNCIA

BOMBERS 
 
POLICIA  
 
MOSSOS 

METGE 
 
 
AMBULÀNCIES  
 
 
HOSPITAL 

Caseta de vestidors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telèfons d’interès: 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

01.01 Ut Casc seguretat

Casc de seguretat polietilè homologat, pes inferior a 400 gr, MT-1,classe
normal E-AT 

15,00 2,25 33,75

01.02 Ut Protector auditiu

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons MT-2, classe C.

15,00 0,54 8,10

01.03 Ut Mascareta autofiltrant

Mascareta autofiltrant homologada de celulosa contra polsims i materials
tòxics

15,00 0,84 12,60

01.04 Ut Granota de treball

Granota de treball de poliéster i cotó resistent al foc, amb butxaques exte-
riors.

15,00 12,84 192,60

01.05 Ut Guants de cotó

Parell de guants per a ús general, amb palmells, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cotó.

15,00 1,77 26,55

01.06 Ut Guants de cuir

Parell de guants de cuir i lona per a ús general, amb palmells, artells, un-
gles i dits índex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cuir.

15,00 1,65 24,75

01.07 Ut Bótes d'aigua de PVC

Parell de bótes d'aigua de PVC de mitja canya impermeables a la humitat
amb sola antilliscant, folrades de niló rentable, amb puntera reforçada, ho-
mologades,

15,00 11,42 171,30

01.08 Ut Bótes de seguretat

Parell de bótes de seguretat resistents a la humitat de pell rectificada amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica de poliuretà,
falca amortidora per al taló, llengüeta manxa de despreniment ràpid amb
plantilles metàl.liques homologades segons classe I

15,00 21,04 315,60

01.09 Ut Pantalla facial

Pantalla facial per protecció contra projecció de partícules acoplada a ar-
nés de subjecció sobre el cap, visor de policarbonat transparent.

10,00 4,96 49,60

01.10 Ut Ulleres anti-cops

Ulleres anti-cops homologades de montura universal, visor de vidre orgà-
nic neutre.

6,00 10,82 64,92

01.11 Ut Ulleres panoràmiques anti-pols

Ulleres panoràmiques anti-pols amb respiradors laterals i ajustables amb
goma elàstica, visor d'acetat transparent amb tractament antientelant.

6,00 2,40 14,40

01.12 Ut Impermeable PVC sense costures

15,00 7,75 116,25
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.13 Ut Cinturó de seguretat

Cinturó de seguretat antivibratori tipus picador o dumpista homologat clas-
ses A,B i C (subjecció, suspensió i caigudes).

2,00 50,96 101,92

01.14 Ut Corda de poliamida per a subjecció D=16mm

2,00 4,96 9,92

01.15 Ut Dispositiu mòvil per a cinturó de seguretat

Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat

2,00 60,58 121,16

01.16 Ut Pantalla seguretat soldador

Pantalla homologada per soldador elèctric acoplada a arnés de subjecció
sobre el cap i visor fosc de DIN-12 amb protector basculant.

2,00 11,72 23,44

01.17 Ut Guants de soldador

Parell de guants de cuir per a soldador homologats.

2,00 3,31 6,62

01.18 Ut Mandil de cuir per soldador

2,00 14,00 28,00

01.19 Ut Parell de polaines per a soldador

2,00 7,81 15,62

01.20 Ut Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços

4,00 13,82 55,28

01.21 Ut Cinturó antivibratori

2,00 16,62 33,24

TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................ 1.425,62
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

02.01 Ut Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6kg.

Extintor portàtil de pols seca ABC de 6kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B
amb suports.

2,00 21,75 43,50

02.02 Ut Instal.alció diferencial 300mA

2,00 34,74 69,48

02.03 Ut Instal.lació diferencial 30mA

2,00 38,07 76,14

02.04 Ut Instal.lació de posta a terra

Instal.lació de posta a terra formada per cable de coure electroconnectat
a terra en masses metàl.liques susceptibles de derivacions elèctriques.

2,00 87,27 174,54

02.05 PA Seny.prot serveis existents

Senyalització, protecció i desviament si s'escau de serveis existents que
puguin produir riscos laborals, sobretot línies aèries i soterrades d'alta ten-
sió, conductes de gas i xarxa telefònica i d'aigua potable

6,00 140,00 840,00

02.06 Ut Formació de pas sobre rasa

Formació de pas provisional per sobre de rases per donar accés a ins-
tal.lacions privades hàbil per al pas de vehicles.

15,00 18,50 277,50
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

02.07 h Mà d'obra seguretat

Mà d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i reposició de
proteccions.

10,00 9,02 90,20

02.08 Ut Escala de gat

Escala de gat per accés al fons de les rases amb potes folrades de goma
antilliscant, extensible fins a 4 m.

2,00 16,04 32,08

02.09 M2 Tapa provisional de taulons de fusta per a protecció de forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per  taulons de
fusta de 20x5 cm. armats mitjançant clavaó  damunt rastrells del mateix material,
inclòs fabricació, col·locació i desmuntatge. (Amortització en dues posades)

12,00 20,07 240,84

TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES ............................................................................ 1.844,28
CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

03.01 Ml Barrera campana New Jersey, prefab.

Subministrament i col·locació on indica el plànol adjunt al present estudi
de segureta de les barreres de seguretat New jersey. S'inclou el desplaça-
ment de les barreres a qualsevol lloc de la obra per motius de seguretat
en qualsevol moment que la seguretat ho faci necessàri. Tambés està in-
clòs en el preu el pintat amb pintura reflectant vermella i blanca de les bar-
reres, per tal de millorar la visibilitat de les barreres.

20,00 44,79 895,80

03.02 ML Malla de plàstic taronja d'1m d'alçada

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra- violada, co-
lor taronja d´1metre d'alçada i doble sòcol del mateix material, i/col·locació i des-
muntatge. (Amortització en dos usos)..

500,00 1,54 770,00

03.03 Ut Conus de plàstic reflector 30cm

30,00 3,88 116,40

03.04 Ml Cinta de balisament

Cinta de balissament de colors vius, amb un suport cada 5 m amb el des-
muntatge inclòs

2.000,00 0,27 540,00

TOTAL CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ........................................................................... 2.322,20
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE

04.01 Ut Escomesa provisional elèctrica a la caseta

Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.

1,00 29,32 29,32

04.02 Ut Escomesa provisional fontaneria en caseta

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.

1,00 35,33 35,33

04.03 Ut Escomesa provisional sanejament en caseta

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra

1,00 41,81 41,81
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

04.04 Ut Mes de lloguer de caseta menjador i vestuaris

Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35 m, amb estructu-
ra metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galva-
nitzada amb acabat de pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre com-
binada amb polistirè expandit. Revestiment de P.V.C. en terres i tauler melaminat
en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció,
amb pica correguda amb aixetes, inclosos instal·lació elèctrica amb distribució inte-
rior d'enllumenat i força amb presa exterior a 220 V, i corresponent quadre de cen-
tralització d'interruptors diferencial i magnetotèrmic.

21,00 109,26 2.294,46

04.05 Ut Mes de lloguer de caseta per serveis d'obra de 4.10x1.90

Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 4.10x1.90 m., amb
dos inodors, dos dutxes, un lavabo amb tres aixetes i termo elèctric amb capacitat
per a 50 litres; amb les mateixes característiques que les oficines. Terra de contra-
xapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanità-
ries de fibra de vidre acabades en Gel - Coat blanc i pintura antilliscant. Portes inte-
riors de fusta en els Compartiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de poli-
butilè e instal·lació elèctrica per corrent monofàsica de 220 V. protegida amb inter-
ruptor diferencial i magnetotèrmic.

21,00 212,45 4.461,45

04.06 Ut Transport de caseta prefabricada en obra

Transport de caseta prefabricada en obra, inclosos descàrrega i posterior recollida.

2,00 245,52 491,04

04.07 Ut Banc de fusta

Banc de fusta de 3,50m de llargada i 40 cm d'amplada amb capacitat per
a  5 persones

1,00 28,56 28,56

04.08 Ut Radiador infrarroig

1,00 16,95 16,95

04.09 Ut Taquilla metàl.lica individual amb clau

Taquilla metàl·lica individual amb clau de 1.78 m. d'alçada col·locada.

20,00 11,73 234,60

04.10 Ut Sabonera d'ús industrial amb dosificador

Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locada

2,00 4,43 8,86

04.11 Ut Porta-rotlles d'ús industrial amb pany

Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable, col·locat.

2,00 4,44 8,88

04.12 Ut Escalfador de menjars per a 25 serveis

Escalfador de  menjars per a 25 serveis, col·locat.

1,00 88,70 88,70

04.13 Ut Taula metàl·lica per a menjador per a 10 persones

Taula metàl·lica per a menjador amb una capacitat per a 10 persones, i tauler supe-
rior de melanina col·locada.

1,00 19,55 19,55

04.14 Ut Dipòsit de deixalles de 800 l

Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polietilè injectat, acer i ban-
des de cautxú , amb rodes per al seu transport, col·locat.

3,00 17,05 51,15
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

04.15 H Equip de neteja i conservació de les inst. provisionals

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una
hora diària d'ajudant..i peó

10,00 21,56 215,60

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE ................................................................................ 8.026,26
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA

05.01 Ut Farmaciola instal.lada en obra

Farmaciola instal.lada en obra totalment equipada amb el material i eines
per als primers auxilis, col.locada en lloc accessible i visible per tots els
treballadors.

1,00 92,46 92,46

05.02 Ut Reposició de material sanitari

Reposició de material de primers auxilis i primeres cures en farmaciola al
llarg de l'obra inmediatament després de l'ús de cada producte i abans
del seu esgotament.

6,00 108,18 649,08

05.03 Ut Reconeixement mèdic obligatori

Reconeixement mèdic obligtori a tots els treballadors un mínim d'un cop l'any realit-
zat per una clínica o mútua acreditada.

20,00 15,93 318,60

TOTAL CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA ........................................................................................ 1.060,14
CAPITOL 06 FORMACIÓ

06.01 H Formació en seguretat i salut

Formació en seguretat i salut en el treball dirigida als treballadors específi-
ca de cada especialitat amb recordatoris i ampliacions periòdiques. Es
considera una hora a la setmana i realitzada pel coordinador en seguretat
i salut o per un tècnic compatent.

70,00 12,26 858,20

06.02 H Vigilant de seguretat

Visita de vigilant de seguretat per tota l'obra analitzant els factors de risc,
determinant el punts febles pel que fa a seguretat, redactant informe de
mesures correctores i extenent còpia a la direcció facultativa i al contrac-
tista que quedarà adjunta al llibre d'ordres,  així com vetllant per l'execició
de les mesures correctores acordades en anteriors visites.

180,00 9,70 1.746,00

06.03 Ut Reunió comitè seguretat

Reunió periòdica un mínim d'un cop cada dos mesos i cada cop que es
convoqui, o que es produeixi un accident, per analitzar totes les parts con-
juntament els factors de risc i les mesures correctores a prendre.

10,00 51,73 517,30

TOTAL CAPITOL 06 FORMACIÓ .............................................................................................................. 3.121,50

TOTAL......................................................................................................................................................... 17.800,00

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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RESUM DE PRESSUPOST
Estudi de Seguretat
CAPITOL RESUM IMPORT %

 esa, s.l.G

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS....................................................................................................................................... 1.425,62 8,01
2 PROTECCIONS COL.LECTIVES.................................................................................................................................... 1.844,28 10,36
3 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL................................................................................................................................... 2.322,20 13,05
4 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE ........................................................................................................................................ 8.026,26 45,09
5 MEDICINA PREVENTIVA ............................................................................................................................................... 1.060,14 5,96
6 FORMACIÓ...................................................................................................................................................................... 3.121,50 17,54

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 17.800,00
13,00% Despeses Generals...... 2.314,00

6,00% Benefici industrial ......... 1.068,00

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 3.382,00

PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 21.182,00

21% I.V.A .............................................. 4.448,22

PRESSUPOST DE CONTRACTE 25.630,22

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Les Franqueses del Vallès, a març de 2.014.

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

A0125000 5,316 h Oficial 1a soldador 22,36 118,87
Oficial 1a soldador

A0127000 0,965 h Oficial 1a col.locador 21,99 21,22
Oficial 1a col.locador

A012M000 1.775,595 h Oficial 1a muntador 22,72 40.341,52
Oficial 1a muntador

A012N000 10,500 h Oficial 1a d'obra pública 26,22 275,31
Oficial 1a d'obra pública

A012P000 4.372,264 h Oficial 1a jardiner 26,22 114.640,77
Oficial 1a jardiner

A012P200 1.205,624 h Oficial 2a jardiner 24,57 29.622,18
Oficial 2a jardiner

A0135000 3,771 h Ajudant soldador 19,60 73,91
Ajudant soldador

A0137000 0,482 h Ajudant col.locador 19,53 9,42
Ajudant col.locador

A013M000 1.622,095 h Ajudant muntador 19,53 31.679,51
Ajudant muntador

A013P000 4.711,311 h Ajudant jardiner 23,28 109.679,31
Ajudant jardiner

A0140000 359,047 h Manobre 18,39 6.602,88
Manobre

A0150000 274,110 h Manobre especialista 22,69 6.219,55
Manobre especialista

A016P000 3.600,359 H Peó jardiner 13,66 49.180,91
Peó jardiner.

Grup A01 ................................... 388.465,36

B0111000 700,524 m3 Aigua 1,26 882,66
Aigua

Grup B01 ................................... 882,66

B0312020 5,985 t Sorra pedra granit.p/morters 19,68 117,79
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B03D1000 7.810,510 m3 Terra selec. 4,20 32.804,14
Terra seleccionada

Grup B03 ................................... 32.921,93

B0512401 0,918 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 94,44 86,70
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

Grup B05 ................................... 86,70

B064500C 2,250 m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 70,95 159,64
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

Grup B06 ................................... 159,64

B2RA9S00 1,480 m3 Deposició controlada a planta compost. vegetals nets inerts,CER 200201 16,33 24,17
Deposició controlada a planta de compostage, de residus
vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9T00 1,480 m3 Deposició controlada a planta compost. troncs i soques inerts,CER 200201 34,17 50,57
Deposició controlada a planta de compostage, de residus de
troncs i soques inerts, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Grup B2R................................... 74,74

B44Z501A 193,150 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox. 1,02 197,01
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A 128,751 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. 1,10 141,63
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Grup B44 ................................... 338,64

B5ZEUK501 9,240 Ml Canal desguàs alumini planxa 0,6mm 13,15 121,51
B5ZEUK502 9,240 PA Conjunt d'accessoris i tapes extremes, part proporcional 7,50 69,30
B5ZEUK503 3,300 Ml Baixant desguàs alumini planxa 0,6mm 9,15 30,20
B5ZEUK504 3,300 PA Conjunt d'accessoris, colzes, part proporcional 5,20 17,16
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

Grup B5Z................................... 238,17

B7711F00 35,376 m2 Vel poliet.g=100µm,96g/m2 0,18 6,37
Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2

Grup B77 ................................... 6,37

BDD1U090 10,500 Ut Peça de pou registre  quadrat int. 100x100cm pref. 60,89 639,35

Grup BDD.................................. 639,35

BDK2UC40 15,000 u Pericó regist.form.prefabricat s/fons,80x80cmx85cm,p/instal.serveis 59,08 886,20
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80
cm i 85 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis

Grup BDK.................................. 886,20

BFB26400 10.436,028 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,45 4.696,21
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

BFB28400 1.681,286 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 1,34 2.252,92
Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

BFB29400 1.675,003 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 2,10 3.517,51
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Grup BFB .................................. 10.466,64

BFWB2605 3.069,420 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió 2,70 8.287,43
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2805 494,496 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,56 3.243,89
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2905 492,648 u Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 9,76 4.808,24
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

Grup BFW.................................. 16.339,56

BFYB2305 42.754,570 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=16mm,connect.pressió 0,01 427,55
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

BFYB2605 10.231,400 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=32mm,connect.pressió 0,06 613,88
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

BFYB2805 1.648,320 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=50mm,connect.pressió 0,18 296,70
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

BFYB2905 1.642,160 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=63mm,connect.pressió 0,29 476,23
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

Grup BFY................................... 1.814,36

BJM31BP0 117,000 u Ventosa aut.p/roscar,DN=1/2´´,plàstic 4,23 494,91
Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1/2´´ de
diàmetre nominal, de plàstic

BJM61140 14,000 u Manòmetre glicerina,0-6bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'' 7,92 110,88
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''

Grup BJM .................................. 605,79

BJS1U040 6,000 u Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,pint.epoxi 145,21 871,26
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

BJS1UZ10 6,000 u Petit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00 180,00
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la
canonada

BJS51730 9.828,000 m Tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm 0,80 7.862,40
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm
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BJS51750 42.140,459 m Tub degoteig d=17mm,degoters c/50cm 0,50 21.070,23
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm

BJS5R200 234,000 u Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degoteig,mat.plàstic,d.1'' 6,08 1.422,72
Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de
reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre

BJSA0015 2,000 u Cònsola programació via radio+connexió ordinador gestió 412,45 824,90
Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb
programa de gestió de reg

BJSA00SA 22,000 u Equip de SAMCLABOX amb referència SBP042 o equivalent 435,05 9.571,10
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    

BJSA0SA2 6,000 u Equip de SAMCLA SCR100 amb referència REP000 o equivalent 349,95 2.099,70
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'alimentació 9 V

BJSA3062 14,000 u Prog.reg 9 V,programació teclat p/radio,preu alt,n.estacions =<6 249,90 3.498,60
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

BJSB1220 38,000 u Electovàlvula reg,d=1´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 67,63 2.569,94
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´ de diàmetre,  de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima
de 16 bar i amb regulador de cabal

BJSB1320 40,000 u Electovàlvula reg,d=1´´1/2,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 120,31 4.812,40
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´1/2 de diàmetre,  de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima
de 16 bar i amb regulador de cabal

BJSB1420 6,000 u Electovàlvula reg,d=2´´,9V,pres.max:16bar+regulador cabal 127,42 764,52
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  de 2´´ de diàmetre,  de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima
de 16 bar i amb regulador de cabal

BJSCA100 1,000 u Estació metereològica p/connect.program.local 216,64 216,64
Estació metereològica per a connectar a un programador local

BJSWE100 38,000 u Acc.electrovàlvula 1´´ 3,76 142,88
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´

BJSWE300 40,000 u Acc.electrovàlvula 1´´1/2 4,61 184,40
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2

BJSWE400 6,000 u Acc.electrovàlvula 2´´ 7,92 47,52
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´

BJSZC410 22,000 u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1'' 9,57 210,54
Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre

Grup BJS................................... 56.349,75

BN3163P0 38,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=10bar,PVC+PVC 15,70 596,60
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', 10
bar de PN, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament
de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C

BN3183P0 40,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=10bar,PVC+PVC 25,03 1.001,20
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'',
10 bar de PN, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C

BN3183P0-01 3,000 u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=10bar,PVC+PVC 75,03 225,09
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3'', 10
bar de PN, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament
de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C

Grup BN3................................... 1.822,89

BN7616D0 22,000 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar 309,37 6.806,14
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

Grup BN7................................... 6.806,14

BNER1561 22,000 u Filtre reg d=1´´1/2 plàstic d'anelles,120 mesh,s/vàlvula de purga+presa
manomètrica,p/muntar roscat

58,81 1.293,82

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, per a muntar roscat

Grup BNE .................................. 1.293,82
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BR341150 158,902 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 62,99 10.009,24
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

BR34J000 1.316,433 kg Bioactivador microbià 6,62 8.714,79
Bioactivador microbià

BR361100 2.835,366 kg Estabilitzant sint.base acrílica 7,82 22.172,56
Estabilitzant sintètic de base acrílica

BR3A7000 2.632,866 kg Adob miner.sòlid fons alliberament lent 6,50 17.113,63
Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent

BR3P2110 234,856 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,granel 48,70 11.437,49
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada a granel

BR3PAN00 2.771,373 M3 Econixinat orgànic (mulch) de restes tritudades semidescompostad 0,92 2.549,66
Econixinat orgànic (mulch) de restes tritudades
semidescompostad

Grup BR3................................... 71.997,37

BR41641A 199,000 u Alnus glutinosa perím=16-18cm,arrel nua 41,99 8.356,01
Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

BR42122B 100,000 u Celtis australis perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ 142,10 14.210,00
Celtis australis 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

BR42924J 4.372,000 u Corylus avellana h=40-60cm,en contenidor 1,5l 2,05 8.962,60
Corylus avellana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

BR42A419 88,000 u Crataegus monogyna de perímetre 14-16cm, arrel nua 76,26 6.710,88
Crataegus monogyna de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR43442B 197,000 u Fraxinus angustifolia perím=18-20cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ 87,45 17.227,65
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

BR44E229 234,000 u Populus alba perím=14-16cm, pa terra D>=45cm,h>=31,5cm s/NTJ 41,20 9.640,80
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

BR44EC1A 156,000 u Populus nigra Italica perím=16-18cm, arrel nua 23,69 3.695,64
Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb l'arrel nua

BR44F22A 106,000 u Prunus avium sylvestris perím=16-18cm, pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ 69,79 7.397,74
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

BR44J42A1 49,000 u Pyrus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ 124,27 6.089,23
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

BR44J42A2 79,000 u Malus sylvestris perím=16-18cm,pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ 124,27 9.817,33
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

BR45163A 13,000 u Quercus ilex perím=16-18cm, contenidor 35l 162,10 2.107,30
Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor  de 35 l

BR455219 53,000 u Salix alba perím=14-16cm, arrel nua 25,56 1.354,68
Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR455419 39,000 u Salix alba Liempde perím=14-16cm, arrel nua 25,07 977,73
Salix alba Liempde de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR45541901 19,000 u Salix atrocinerea perím=14-16cm, arrel nua 25,07 476,33
Salix atrocinerea de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR458619 34,000 u Sorbus domestica perím=14-16cm,arrel nua 64,18 2.182,12
Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

BR45A25L 185,000 u Tamarix africana h=60-80cm, en contenidor 3l 2,23 412,55
Tamarix africana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

BR45D419 18,000 u Ulmus minor (U. carpinifolia) perím=14-16cm,arrel nua 42,54 765,72
Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 14 a 16 cm, amb
l'arrel nua

BR472N3F 10,000 u Pinus pinea h=400-450cm, contenidor 120-140l 369,00 3.690,00
Pinus pinea d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor  de 120 a
140 l

BR4BKB34 4.052,000 u Clematis vitalba h=40-60cm, en contenidor 3l 2,00 8.104,00
Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

BR4BKB3401 1.145,000 u Aburstus Unedo h=30-40 cm, en contenidor 3l 2,64 3.022,80
Aburstus Unedo d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

BR4BKB3402 784,000 u Rhamnus Olaternus h=40-60cm, en contenidor 3l 4,14 3.245,76
Rhamnus Olaternus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

BR4BT6F1 9.906,000 u Coriaria myrtifolia alvèol forest.300cm3 0,59 5.844,54
Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3
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BR4BVD38 3.571,000 u Cornus sanguinea h=60-80cm, en contenidor 3l 2,50 8.927,50
Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

BR4DN414 4.976,000 u Hedera helix h=40-60cm, en contenidor 1,3l 1,78 8.857,28
Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

BR4GJ813 2.643,000 u Pistacia lentiscus h=30-50cm, en contenidor 1,3l 2,00 5.286,00
Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l

BR4H2834 5.675,000 u Rosa canina h=40-60cm en contenidor 3l 2,28 12.939,00
Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

BR4H6212 5.478,000 u Equisetum hyemale h=20-30cm, en contenidor 1,3l 2,33 12.763,74
Equisetum hyemale d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

BR4HA8C8 2.580,000 u Sambucus nigra h=80-120cm, en contenidor 17l 2,95 7.611,00
Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l

BR4HR616 2.104,000 u Spartium junceum h=60-80cm, en contenidor 1,5l 1,60 3.366,40
Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

BR4JHMAC 1.923,000 u Viburnum tinus h=60-80cm, en contenidor 10l 3,65 7.018,95
Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

BR4U1J00 1.711,363 kg Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor 16,00 27.381,80
Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

BR4U1K00 825,900 kg Barreja p/gespa tipus rúst.baix mant.lleg+gram 4,18 3.452,26
Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment
de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

Grup BR4................................... 221.895,34

BZ5Z7DC1 5,000 Ut Reixa interceptora fosa 80x80x5cm, C250 244,54 1.222,70

Grup BZ5................................... 1.222,70

C1311120 117,158 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 63,82 7.477,00
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

C1315020 302,040 h Retroexcavadora mitjana 50,00 15.102,00
Retroexcavadora mitjana

C13350C0 156,210 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 75,40 11.778,25
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1342260 270,438 h Minirasadora manual,p/rases ampl.<=15cm,fond.<=60cm 16,39 4.432,48
Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i
fins a 60 cm de fondària

Grup C13 ................................... 38.789,73

C1501700 157,600 h Camió transp.7 t 31,33 4.937,61
Camió per a transport de 7 t

C1502E00 105,320 h Camió cisterna 8m3 41,32 4.351,82
Camió cisterna de 8 m3

C1503000 145,123 h Camió grua 39,62 5.749,78
Camió grua

C1503300 94,560 h Camió grua 3t 42,27 3.997,05
Camió grua de 3 t

Grup C15 ................................... 19.036,26

C1701100 7,605 h Camió bomba formigonar 151,25 1.150,26
Camió amb bomba de formigonar

C1705600 2,570 h Formigonera 165l 1,68 4,32
Formigonera de 165 l

Grup C17 ................................... 1.154,58

C2 4,000 Ut Adequació del portalàmpades i petit piecerio 4,02 16,08

Grup C2 ..................................... 16,08

C200P000 5,316 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,10 16,48
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

C200Z001 2.132,622 H Maquinaria de jardineria 15,50 33.055,63
Maquinaria de jardineria

Grup C20 ................................... 33.072,11

CR112500 42,421 h Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc 4,56 193,44
Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

CR118836 110,790 h Desbrossadora autopropulsada trinx.,6CV,ampl.=0,6-1m 23,92 2.650,10
Desbrossadora autopropulsada trinxadora,  de 4,4 kW (6 CV) de
potència, amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m

CR11A869 73,860 h Desbrossadora autopropulsada autoport.,<=20CV,ampl.=0,9-1,2m 40,32 2.978,04
Desbrossadora autopropulsada autoportant,  de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a
1,2 m

Grup CR1................................... 5.821,58

CR231452 508,020 h Tractor s/pneumàtics 70-94CV+despedr.forquilla,ampl.=1,66-2,65m 56,63 28.769,17
Tractor sobre pneumàtics de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) de
potència amb equip despedregador tipus forquilla amb remolc i
d'una amplària de treball de 1,66 a 2,65 m
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CR241213 526,573 h Tractor s/pneumàtics 35-54CV+eq.llaurada,ampl.=1,8-2,39m 44,32 23.337,72
Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de
potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball d'1,8 a
2,39 m

CR261213 955,800 h Tractor s/pneumàtics 35-54CV+eq.fresatge,ampl.=2-2,99m 38,27 36.578,47
Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) de
potència, amb equip de fresatge i d'una amplària de treball de 2 a
2,99 m

Grup CR2................................... 88.685,36

CR711500 82,590 h Sembradora mec. 20,18 1.666,67
Sembradora de tracció mecànica

CR713300 136,143 h Hidrosembradora muntada sobre camió 28,00 3.812,01
Hidrosembradora muntada sobre camió

Grup CR7................................... 5.478,68

CRE23000 1,850 h Motoserra 3,52 6,51
Motoserra

Grup CRE .................................. 6,51

CRH13030 55,060 h Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66-90cm 21,79 1.199,76
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de
treball

Grup CRH.................................. 1.199,76

M01 1.242,485 H. Camió 7 Tn 31,42 39.038,87

Grup M01................................... 39.038,87

M03 318,740 H. Camió 20 Tn 53,89 17.176,87

Grup M03................................... 17.176,87

M04 1,400 H. Camió cistella h=10-19m 53,59 75,03
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

Grup M04................................... 75,03

M05 18,003 H. Camió dumper 3 eixos 39,70 714,73

Grup M05................................... 714,73

M06 103,839 H. Camió cisterna 6000 L 40,03 4.156,66

Grup M06................................... 4.156,66

M07 687,566 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54,50 37.472,35

Grup M07................................... 37.472,35

M08 123,724 H. Excavadora-carregado.s/orugues 76,30 9.440,16

Grup M08................................... 9.440,16

M09 1.556,758 H. Retroexcavadora s/pneumàtics 50,00 77.837,88

Grup M09................................... 77.837,88

M11 251,478 H. Motonivelladora 55,40 13.931,87

Grup M11................................... 13.931,87

M12 1,782 H. Retroexcavadora amb martell 72,42 129,06

Grup M12................................... 129,06

M15 250,251 H. Corró vibratori de 8 Tn 55,59 13.911,47

Grup M15................................... 13.911,47

M16 223,193 H. Corró vibratori de 12 Tn 64,40 14.373,64

Grup M16................................... 14.373,64

M17 4,524 H. Corró vibratori pneumàtic 35,27 159,55

Grup M17................................... 159,55

M18 182,203 H. Compressor 2 martells 16,28 2.966,26

Grup M18................................... 2.966,26

M19 12,492 H. Formigonera 165 Lts 1,77 22,11

Grup M19................................... 22,11

M20 5,556 H. Formigonera 250 Lts 2,72 15,11

Grup M20................................... 15,11

M22 47,667 H. Regle vibratori 4,67 222,60

Grup M22................................... 222,60

M26 4,524 H. Bituminadora automatriu 55,88 252,78

Grup M26................................... 252,78

M27 2,749 H. Camió cisterna reg asfàltic 27,42 75,37
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Grup M27................................... 75,37

M3 0,800 H. Vehicle cistella fins a 12m 17,03 13,62

Grup M3..................................... 13,62

M33 8,403 H. Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2,88 24,20
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

Grup M33................................... 24,20

M34 8,403 H. Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,21 119,41

Grup M34................................... 119,41

M37 8,223 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 37,25 306,29
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada

Grup M37................................... 306,29

M38 190,600 M3 Transport amb camió dumper 7,00 1.334,20

Grup M38................................... 1.334,20

M39 4,000 H. Grua autopropulsada  12 Tn 48,98 195,92

Grup M39................................... 195,92

M40 1,643 H. Matxucadora mat.petri, sobre erugues, capacitat:6-15 m3/h + cinta càrrega mat.triturat 14,56 23,92
Matxucadora de material petri sobre erugues amb capacitat per a
tractar de 6 a 15 m3 hora, autopropulsada, amb cinta
transportadora per a carregar material triturat

Grup M40................................... 23,92

M41 20,529 H. Màquina p/pintar banda vial accionament manual 28,49 584,87
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual

Grup M41................................... 584,87

MCANONARN 128,580 Ut Canon abocador Segons llei residus 3,50 450,03
MCANONARO 2.418,590 Ut Canon abocador Segons llei residus 8,00 19.348,72
MCANONAT 9.986,838 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 9.986,84

Grup MCA.................................. 29.785,59

O0110 3,240 H Manobre 10,34 33,50
O0113 5,868 H. Oficial 1ª ferrallista 12,64 74,17
O0114 5,868 H. Ajudant de ferrallista 10,99 64,49

Grup O01................................... 172,16

O02 1,360 H. Tècnic superior 41,03 55,80

Grup O02................................... 55,80

O06 4,524 H. Cap de colla 21,99 99,48

Grup O06................................... 99,48

O07 2.250,475 H. Oficial paleta 1ª 21,99 49.487,93

Grup O07................................... 49.487,93

O08 51,855 H. Oficial 1ª 21,99 1.140,28

Grup O08................................... 1.140,28

O09 17,619 H. Oficial paleta 2ª 19,53 344,10

Grup O09................................... 344,10

O11 316,175 H. Manobre especialitzat 19,03 6.016,81

Grup O11................................... 6.016,81

O12 6.301,452 H. Manobre 18,39 115.883,70

Grup O12................................... 115.883,70

O13 120,968 H. Oficial 1ª encofrador 24,00 2.903,23

Grup O13................................... 2.903,23

O14 120,968 H. Ajudant d'encofrador 20,44 2.472,58

Grup O14................................... 2.472,58

O15 79,764 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 1.754,01

Grup O15................................... 1.754,01

O16 94,476 H. Ajudant de ferrallista 19,53 1.845,12

Grup O16................................... 1.845,12

O17 96,503 H. Oficial 1ª col.locador 21,00 2.026,56

Grup O17................................... 2.026,56

O18 83,393 H. Ajudant de col.locador 20,44 1.704,55

Grup O18................................... 1.704,55

O21 70,270 H. Oficial 1ª muntador 22,72 1.596,53
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Grup O21................................... 1.596,53

O22 67,401 H. Ajudant de muntador 19,53 1.316,34

Grup O22................................... 1.316,34

O23 194,018 H. Oficial 1ª serraller 23,39 4.538,08

Grup O23................................... 4.538,08

O24 194,018 H. Ajudant de serraller 20,52 3.981,25

Grup O24................................... 3.981,25

O37 31,145 H. Encarregat instal.lacions 24,00 747,48

Grup O37................................... 747,48

O38 128,504 H. Oficial 1ª electricista 22,72 2.919,61

Grup O38................................... 2.919,61

O39 126,651 H. Ajudant d'electricista 19,50 2.469,69

Grup O39................................... 2.469,69

O40 61,750 H. Oficial 1ª instal.lador 23,70 1.463,48

Grup O40................................... 1.463,48

O41 66,700 H. Ajudant d'instal.lador 20,44 1.363,35

Grup O41................................... 1.363,35

O42 1,380 H. Operari de màquina 22,00 30,36

Grup O42................................... 30,36

O47 797,304 H. Equip 1 (oficial + manobre) 42,27 33.702,02

Grup O47................................... 33.702,02

O48 88,000 H. Equip 2 (oficial + ½ manobre) 31,20 2.745,60

Grup O48................................... 2.745,60

OE04 0,800 H. Ajudant d'electricista 19,19 15,35
OE05 0,800 H. Encarregat elèctric 20,85 16,68

Grup OE0................................... 32,03

P0103C 190,600 M3 Pedra per escullera calcària de 500 a 2000 kg 16,00 3.049,60

Grup P01 ................................... 3.049,60

P02.09.01 1,000 Ut Bastiment i reixa fundició dúctil model Diputació 920x920x45 mm 170,00 170,00

Grup P02 ................................... 170,00

P04055 37,620 Kg Ciment portland PB-350 vermell 0,47 17,68
P04331 7.474,724 M3 Tot-ú reciclat 3,00 22.424,17

Grup P04 ................................... 22.441,85

P08301601 6,000 Ut Bastiment-tapa 425 x 425 x 35 26,00 156,00
P08301801 2,000 Ut Bastiment-tapa 625 x 625 x 40 56,00 112,00
P08301801-01 1,000 Ut Bastiment-tapa 1800x1500 1.500,00 1.500,00
P08301901-01 4,000 Ut Bastiment-tapa 650 x 650 x 45 64,75 259,00

Grup P08 ................................... 2.027,00

P0903 489,000 Kg Acer corrugat Fyk-5100 0,70 342,30

Grup P09 ................................... 342,30

P1026 3,000 Ut Caixa prefabricada embornal 70x30x70cm interior 35,16 105,48
P1030 57,509 Ut Peça de pou registre  80x9 cm 34,68 1.994,39
P1041 4,000 Ut Bastiment i reixa per embornal 790x335x40 70,00 280,00
P1042 56,550 Tn AC16 D 45,00 2.544,75
P1056 94,240 Tn AC22 D 42,00 3.958,08
P1094 11,000 Ut Vorada formigó gual 60x40x28 cm, V-60 44,72 491,92

Grup P10 ................................... 9.374,62

P1122 8,000 Ut Tapa arqueta Model HF 27,05 216,40
P1166 9,818 Ml Tub drenatge PVCØ250 ranurat doble paret 23,20 227,77

Grup P11 ................................... 444,17

P1263 1.529,682 Ml Tub corrugat PE ø 400mm 28,00 42.831,10

Grup P12 ................................... 42.831,10

P1308 26,165 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 806,93
P1330 3,000 Ut Bastiment-tapa pericons 425x425x35 26,00 78,00
P1332 17,147 M3 Grava 1-10 mm 14,61 250,51
P1344 4,000 Ut Tapa de formigó de 80x80 cms. 14,54 58,16
P1348 320,350 M3 Sorra comú 14,06 4.504,12
P1375 244,613 M3 Grava 40-50 mm 14,32 3.502,86
P1376 2.139,260 Ml Tub PE alta densitat ø 160 mm PN10 10,15 21.713,48
P1379-01 525,000 Ml Cable 4x240 .6/1  Kv 13,50 7.087,50
P1391 4,000 Ut Tapa de formigó de 65x65 cms. 11,47 45,88
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Grup P13 ................................... 38.047,44

P1436 6,825 Ml Tub PVC ø 250 mm 13,02 88,86
P1451 2.514,910 M3 Sauló 15,85 39.861,32
P1467 768,000 Ml Cable coure 4x35 mm2 9,51 7.303,68

Grup P14 ................................... 47.253,86

P1541 10,500 Ml Tub circular formigó ø  60 cm 7,67 80,54
P1585 10,080 Ml Tub PVC Ø 200 mm 8,63 86,99

Grup P15 ................................... 167,53

P160004 12,791 M2 Panot cim.color T.1 20x20x4 5,68 72,65
P1622 667,989 Ml Tub PE alta densitat ø 110 mm PN10 7,71 5.150,20
P1640 21,000 Ml Tub corrugat PE ø250mm 11,20 235,20
P1643 20.322,313 M3 Terra vegetal 4,71 95.718,09
P1695 17,118 Ml Tub PVC Ø 160 mm 5,93 101,51

Grup P16 ................................... 101.277,65

P1745 146,470 Ml Vorada de formigó 17x28 cm 7,06 1.034,08

Grup P17 ................................... 1.034,08

P1803 84,000 Ut Graó acer recober polipropilè 5,93 498,12
P1842 5.169,350 Ml Vorada jardí TJ8 8x100x20 5,22 26.984,00
P1864 1.929,167 Ml Tub PE corrugat 200 mm 3,07 5.922,54
P1884 1.409,070 Ml Cable coure  4x10 mm2 2,90 4.086,30

Grup P18 ................................... 37.490,96

P1987 2.726,900 Ml Tub PE corrugat 160 mm 2,05 5.590,15

Grup P19 ................................... 5.590,15

P2009 1.553,000 Ml Cable coure  4x6  mm2 1,81 2.810,93
P2031 70,964 M2 Tauler encadellat 22mm 5 usos 1,85 131,28
P2033 1.851,314 Ml Tub PVC Ø110 mm 1,64 3.036,15
P2036 768,000 Ml Cable coure  1x35 mm2 1,61 1.236,48
P2046 31,200 Ml Tub PVC ø125 mm 1,56 48,67

Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè Ø125.
P2046-1 14,700 Ml Tub PVC ø50 mm 1,10 16,17

Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè Ø125.
P2056 25,806 Ml Sócol gres color 7cm 1,49 38,45
P2063 39,937 Lt Desencofrant formigó 1,39 55,51
P2086 1.322,145 Ml Cable de coure nu de 35 mm2 1,24 1.639,46
P2087 3,000 M2 Motlle circ.metàlic amort. 5% 1,23 3,69
P2097 6.780,180 M3 Terra de prestec 1,10 7.458,20

Grup P20 ................................... 16.474,99

P2144 15,835 Kg Filferro 0,77 12,19
P2165 380,880 Ut Gres color suau 20x30 1,54 586,56
P2166 3.612,677 Kg Malla d'acer B500 S 0,99 3.576,55
P2166P1219 155,526 Kg Malla d'acer B500S, 15x15cm Ø8 0,94 146,19
P2170 917,569 Kg Malla d'acer Fyk-4200 0,76 697,35

Grup P21 ................................... 5.018,84

P2222 947,875 Ut B.f.foradat gris c/v 20x20x40 0,64 606,64
P2225 9.700,900 Kg Acer A-42/B (IPN,IPE,UPN,HEB) 0,63 6.111,57
P2271 9.348,770 Kg Acer corrugat B500S 0,67 6.263,68
P2293 7,096 Kg Claus 0,44 3,12

Grup P22 ................................... 12.985,01

P2363 25,745 Kg Fleix 0,24 6,18
P23741 392,700 Kg Emulsió asf. catiònica EAR-1 0,28 109,96
P2376 589,050 Kg Emulsió asf.catiònica ECL-1 0,21 123,70
P2377 171,630 M2 Plafó metàlic 150 usos 0,21 36,04

Grup P23 ................................... 275,88

P2408 74,000 Ut Totxo encadellat 50x20x5 cm 0,15 11,10
P2409 27,830 Kg Ciment cola 0,15 4,17
P2428 3.833,000 Ut Gres color suau 15x30 0,43 1.648,19
P2451 392,240 Ut Suport distanciador de tubs 0,09 35,30
P2462 70,964 Ml Tauló pi 30 usos 0,10 7,10
P2466 2.578,900 Kg Calç apagada 0,07 180,52
P2468 2.665,700 Kg Ciment portland 0,10 266,57
P2474 4.476,308 Kg Ciment portland 0,10 447,63
P2483 686,520 Ml Puntal telescópic 300 usos 0,05 34,33
P2487 212,892 Ml Puntal fusta 30 usos 0,05 10,64
P2495 1.536,733 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 1.490,63

Grup P24 ................................... 4.136,18

P269 10,000 Ut Hidrant soterrat 1 ø 100 mm 258,20 2.582,00

Grup P26 ................................... 2.582,00

P28885 10,000 Ut Tapa i arqueta prefabricada 32,68 326,80
P28886 10,000 Ut Accessoris connexió boca reg 26,23 262,30
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P28895 10,000 Ut Tapa i arqueta prefabricada hidrant Ø100 112,30 1.123,00
P28896 10,000 Ut Cartell indicatiu situació hidrant 20,63 206,30
P28971 2,000 Ut Ventosa trifuncional DN-50 187,18 374,36

Grup P28 ................................... 2.292,76

P302 23,000 Ut Vàlvula comporta DN-150 PN-16 260,75 5.997,25

Grup P30 ................................... 5.997,25

P31001 2.803,059 Ml Cinta de senyalització aigua potable 0,10 280,31

Grup P31 ................................... 280,31

P32584-02 1.337,000 Ml Cable coure 1x6 mm2 0,55 735,35
P32945-01 174,500 Ml Cable coure aïllat 3x2,5mm2 0,78 136,11

Grup P32 ................................... 871,46

P33775 288,855 Ml Tub corrugat PE Ø90mm 1,95 563,27

Grup P33 ................................... 563,27

P383011 3,717 Ml Peça de pou registre 150x12cm 89,00 330,81

Grup P38 ................................... 330,81

P394111 1.468,940 Ml Cinta senyalització serveis 0,11 161,58
P394112 1.525,330 Ut Separador de tubs corrugats 0,15 228,80
P395022 234,465 Ml Vorada jardí model recte 8x100x20 8,73 2.046,88

Grup P39 ................................... 2.437,26

P402 1,000 Ut Vàlvula comporta DN-100 PN-16 165,63 165,63
P404912-01 2,000 Ut Balancí rustic doble 1.150,00 2.300,00
P404912-02 1,000 Ut Joc infantil conjunt Pamplona II 27.267,44 27.267,44
P40569 8,000 Ut Font de fundició model ATLAS simple 350,00 2.800,00
P40662-02 22,050 Ut Fitó vertical de fusta 1,50m model Boí 61,78 1.362,25
P4066201 205,853 Ml Tanca de fusta Tordera 1002, 1,00m pilars, travessers, passamà i reixa electrosoldada 71,98 14.817,26
P4066202 198,051 Ml Tanca de fusta Tordera 1501, 1,50m pilars, travessers i reixa electrosoldada 82,45 16.329,30
P4066203 115,847 Ml Tanca de fusta Tordera 2001, 2,00m pilars, travessers i reixa electrosoldada 99,84 11.566,11
P4066203C 1,000 u Porta de fusta Tordera 2001, h=2,00m, ample 17m 4.718,31 4.718,31
P4066203C1 1,000 u Mec. porta Tordera 2001-17m, motor-cremallera-cèl·lula seg.-comandament a dist. 1.632,48 1.632,48
P4066203D 1,000 u Porta de fusta Tordera 2001, h=2,00m, ample 5m 1.680,19 1.680,19
P4066203D1 1,000 u Mec. porta Tordera 2001-5m, motor-cremallera-cèl·lula seg.-comandament a dist. 1.304,16 1.304,16
P4066204 930,059 Ml Tanca de fustaCap de Creus, 1,00m pilars, travessers, passamà i reixa electrosoldada 25,37 23.595,58
P40782 77,000 ML Pal alumini Ø60x2mm 20,00 1.540,00
P40783 44,000 Ut Abraçadera per fixació de senyals Ø60 3,01 132,44
P40923 11,000 Ut Fitó metàl.lic Hospitalet extraible 105,00 1.155,00
P40961 94,500 Ml Reixa acer plastificat H=2.0 10,10 954,45
P40961-bruc 94,500 Ml bruc protecció visual h=2m 6,00 567,00

Grup P40 ................................... 113.887,60

P414 5,000 Ut Arqueta pref. CTNE Model HF 245,25 1.226,25

Grup P41 ................................... 1.226,25

P467 0,071 M3 Llata fusta de pi 129,05 9,16

Grup P46 ................................... 9,16

P482 1,580 M2 Enmotllurat Primalit 20x20x8 122,08 192,89

Grup P48 ................................... 192,89

P518 10,000 Ut "S" de muntatge hidrant DN100 80,90 809,00
P519-01 38,000 Ut Paperera fusta tractada, model Calera, Disseny Barraca ø 45,5cm 239,00 9.082,00
P519-01-GARONA 3,000 Ut Paperera fusta tractada, model Garona, Disseny Barraca 0,54x0,54x1,2m 613,43 1.840,29
P519-01-GURRI 3,000 Ut Paperera fusta tractada, model Gurri, Disseny Barraca 1,365x0,435x0,915m 613,43 1.840,29
P519-01B 8,000 Ut Aparcabicicletes Pedraforca,Disseny Barraca, 5 ut. de bicis 130,00 1.040,00
P519-02 12,000 Ut Taula picnic Puigmal, Disseny Barraca 574,46 6.893,52

Grup P51 ................................... 21.505,10

P543 10,000 Ut Boca de reg Barcelona ø 45 mm 124,28 1.242,80

Grup P54 ................................... 1.242,80

P635 46,000 Ut Brida Major DN-150 (160) 84,81 3.901,26

Grup P63 ................................... 3.901,26

P659 8,000 Ut Caixa i reixa fundició 980x550x395 175,00 1.400,00

Grup P65 ................................... 1.400,00

P678 10,000 Ut Colze 90º amb sabata hidrant 76,28 762,80

Grup P67 ................................... 762,80

P705 24,833 Ml Tub corrugat PE ø800mm 160,00 3.973,20

Grup P70 ................................... 3.973,20

P745 10,000 Ut "T" deriv.canon-hidrant DN100 64,76 647,60

Grup P74 ................................... 647,60

P77302 1,000 Ut Dipòsit prefabricat de formigó 220m³ 30.524,20 30.524,20
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Grup P77 ................................... 30.524,20

P825 486,388 M3 Formigó HA-25 70,53 34.304,92
P825-color 18,711 M3 Formigó HA-25, color terrós 70,53 1.319,69

Grup P82 ................................... 35.624,61

P844 1.578,177 M3 Formigó HM-20 65,33 103.102,32
P8445 111,438 M3 Formigó HNE-15 63,62 7.089,67

Formigó No Estructural resistencia caraterística 15N/mm2
P8445-01 308,253 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa 65,33 20.138,18
P8445-01-ocre 36,555 M3 Formigó color ocre HM-20/B/20/IIa 65,33 2.388,12

Grup P84 ................................... 132.718,29

P8ZB1000 316,423 Kg Pintura reflectora p/senyal. 7,44 2.354,19
Pintura reflectora per a senyalització

P8ZB1000-01 13,595 Kg Pintura reflectora p/senyal. color verd 8,70 118,27
Pintura reflectora per a senyalització color verd

Grup P8Z ................................... 2.472,46

P966 22,000 Ut Brida Major DN-100 (110) 41,82 920,04
P969 2,000 Ut Peça extrem gual veh. 60x40x28 cm, V-60 66,20 132,40

Grup P96 ................................... 1.052,44

PBM1M000 162,854 Kg Microesferes de vidre 3,61 587,90
Microesferes de vidre

Grup PBM.................................. 587,90

PE9007 10,500 Ml Tub corrugat PE Ø110mm 2,25 23,63

Grup PE9................................... 23,63

PEU4058 24,000 Ut Cartell model C 255,00 6.120,00
PEU4058-01 7,000 Ut Cartell Barbacana model "B" 1.185,00 8.295,00
PEU4058-A 3,000 Ut Cartell tipus faristol model "A" 640,00 1.920,00
PEU4058-D 24,000 Ut Cartell Model D 125,00 3.000,00
PEU4061-02 1,000 Ut Conjunt dues pilones de salt 555,00 555,00
PEU4061-04 1,000 Ut Aparell de rem SA006 de Benito 940,00 940,00
PEU4061-04B 2,000 Ut Conjunt dues pilones salt potro 390,00 780,00
PEU4061-05 1,000 Ut Aparell escaladora SA008 de Benito 850,00 850,00
PEU4061-06 1,000 Ut Aparell esquí SA011 de Benito 910,00 910,00
PEU4063 1,000 Ut Escalada 510,00 510,00

Grup PEU .................................. 23.880,00

PL68 4,000 Ut Làmpada HM 400W 72,73 290,92

Grup PL6 ................................... 290,92

PU05002 344,190 Ml Tub drenatge PEØ160 ranurat doble paret 5,24 1.803,56
PU060501 26,000 Ut Bastiment-tapa F.Ductil model Delta diàmetre 65 cm 120,00 3.120,00

Grup PU0................................... 4.923,56

PU140531-LED 19,000 Ut Llumenera Kio Led de Socelec 19W 378,00 7.182,00
PU1410010 19,000 Ut Columna Donalson 4  m 235,00 4.465,00
PU1702 34,000 M2 Làmina polietilè 0,85 28,90
PU1703 3.790,280 M2 Subminitre geotextil filtrant 0,46 1.743,53

Grup PU1................................... 13.419,43

PU200378 864,000 Ut Salix eleagnos 80-100 3,77 3.257,28
PU20096 714,000 Ut Buxus sempervivens 80/100 5,60 3.998,40

Thuja Orientlis d'alçada 80/100, cultivada en contenidor.
PU210122 35,000 Ut Banc tipus Neo-Barcino 300 310,00 10.850,00
PU210123-01 24,000 Ut Banc tipus Nuria de Disseny Barraca, 195 335,00 8.040,00
PU210123-1-02 2,000 Ut 2 jocs de pedals 849,90 1.699,80
PU231O1 1,000 Ut Senyal tipus R-2, REFLEX N.I, de 60cm 87,38 87,38

Octogons MOPU (Stop R-2 ), REFLEX N.I, 60 cm
PU231P1 14,000 Ut Senyal tipus P, REFLEX I, 70cm 54,90 768,60

Senyals de perill (Triangle MOPU tipus P ), REFLEX Nivell I, 70
cm

PU231R1 1,000 Ut Senyal tipus R, REFLEX I, 60 cm 67,40 67,40
Senyals de prohibició i d'obligació (Disc MOPU tipus R, excepte
R-2 ),  Reflex N.I, 60 cm

PU231S 1,000 Ut Senyal tipus S, REFLEX I, 60x60 cm 62,29 62,29
Senyals d'indicacions generals (Plaques quadrades MOPU tipus
S) , REFLEX I, 60x60 cm

PU231S01 2,000 Ut Senyal tipus S, REFLEX I, 60x90 cm 118,05 236,10
Senyals d'indicacions generals (Plaques quadrades MOPU tipus
S) , REFLEX I, 60x90 cm

Grup PU2................................... 29.067,25

UABC4-01 1,000 Ut Aparell ases rotatives GA03 de Benito 1.000,00 1.000,00
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UABC5-01 1,000 Ut Aparell plat giratori GA07 de Benito 1.050,00 1.050,00
UABC5-02 1,000 Ut Aparell flexo extensor GA02 de Benito 900,00 900,00

Grup UAB.................................. 2.950,00

TOTAL............................. 2.307.818,97

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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A04 M3 Formigó Fck 20 N/mm2
Elaboració a peu d'obra.

O11 1,950 H. Manobre especialitzat 19,03 37,11
P2474 325,000 Kg Ciment portland 0,10 32,50
P2495 200,000 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 194,00
P1308 0,430 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 13,26
P1375 0,760 M3 Grava 40-50 mm 14,32 10,88
M20 0,920 H. Formigonera 250 Lts 2,72 2,50
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 290,30 8,71

Mà d´obra............................................................................ 37,11
Maquinària .......................................................................... 2,50
Materials.............................................................................. 250,64
Altres ................................................................................... 8,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 298,96

A17 m3 Morter M 5 (1:6) (250Kg)
Morter classe M 5 
Morter de ciment pòrtland i pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una pro-
porció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l.

O11 1,000 H. Manobre especialitzat 19,03 19,03
P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,10 25,00
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,19
P1308 1,100 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 33,92
M19 0,700 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,24
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 79,40 2,38

Mà d´obra............................................................................ 19,03
Maquinària .......................................................................... 1,24
Materials.............................................................................. 59,11
Altres ................................................................................... 2,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,76

A22 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:0.50:4 i 10 N/mm2 de resistència a compres-
sió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

O11 1,050 H. Manobre especialitzat 19,03 19,98
P2468 380,000 Kg Ciment portland 0,10 38,00
P2466 190,000 Kg Calç apagada 0,07 13,30
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,19
P1308 0,910 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 28,06
M20 0,750 H. Formigonera 250 Lts 2,72 2,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 101,60 3,05

Mà d´obra............................................................................ 19,98
Maquinària .......................................................................... 2,04
Materials.............................................................................. 79,55
Altres ................................................................................... 3,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 104,62

A23 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ci-
ment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

O11 1,050 H. Manobre especialitzat 19,03 19,98
P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,10 25,00
P2466 250,000 Kg Calç apagada 0,07 17,50
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 0,97 0,19
P1308 0,990 M3 Sorra granítica de cantera 30,84 30,53
M19 0,750 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,33
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 94,50 2,84

Mà d´obra............................................................................ 19,98
Maquinària .......................................................................... 1,33
Materials.............................................................................. 73,22
Altres ................................................................................... 2,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,37

A37 Kg Ferrallat acer/malla B500S
Acer ferrallat en malla electrosoldada corrugada B500S a peu d'obra, el pes  és teò-
ric sobre catàleg i les mermes estan incluides dins del preu.

O15 0,005 H. Oficial 1ª ferrallista 21,99 0,11
O16 0,005 H. Ajudant de ferrallista 19,53 0,10
P2144 0,010 Kg Filferro 0,77 0,01
P2170 1,050 Kg Malla d'acer Fyk-4200 0,76 0,80
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%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Mà d´obra............................................................................ 0,21
Materials.............................................................................. 0,81
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,05

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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02.09.01 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

Mà d´obra............................................................................ 40,68
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 172,78
Altres ................................................................................... 6,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 220,05

C8-7 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

Mà d´obra............................................................................ 8,01
Maquinària .......................................................................... 3,41
Materials.............................................................................. 76,75
Altres ................................................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,83

D0701641 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
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistèn-
cia a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,000 h Manobre especialista 22,69 22,69
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,26 0,25
B0312020 1,630 t Sorra pedra granit.p/morters 19,68 32,08
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 94,44 23,61
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,68 1,18
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,70 0,23

Mà d´obra............................................................................ 22,69
Maquinària .......................................................................... 1,18
Materials.............................................................................. 55,94
Altres ................................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,04

E0123 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

Mà d´obra............................................................................ 39,07
Maquinària .......................................................................... 13,02
Altres ................................................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,65

E0203 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
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Mà d´obra............................................................................ 0,45
Materials.............................................................................. 0,70
Altres ................................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,19

E0222 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

Mà d´obra............................................................................ 3,68
Materials.............................................................................. 72,65
Altres ................................................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,62

E0245 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

Mà d´obra............................................................................ 0,85
Materials.............................................................................. 6,66
Altres ................................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,74

E0250P1219 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

Mà d´obra............................................................................ 7,05
Materials.............................................................................. 14,46
Altres ................................................................................... 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,16

E0251-02 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

Mà d´obra............................................................................ 9,40
Materials.............................................................................. 37,38
Altres ................................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 48,18

E0281 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

Mà d´obra............................................................................ 2,45
Materials.............................................................................. 3,91
Altres ................................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,55

E0282P1219 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
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%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 9,40 0,28

Mà d´obra............................................................................ 2,45
Materials.............................................................................. 6,91
Altres ................................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,64

E0409 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
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

Mà d´obra............................................................................ 48,99
Maquinària .......................................................................... 0,02
Materials.............................................................................. 12,13
Altres ................................................................................... 1,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,04

E0424 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

Mà d´obra............................................................................ 0,52
Materials.............................................................................. 65,33
Altres ................................................................................... 1,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,83

E0515 M2 Encofrat fusta vista en llosa
Encofrat de fusta en llosa per quedar vista. Mesura: Superficie teòrica encofrada.

O13 1,100 H. Oficial 1ª encofrador 24,00 26,40
O14 1,100 H. Ajudant d'encofrador 20,44 22,48
P2063 0,200 Lt Desencofrant formigó 1,39 0,28
P2462 1,000 Ml Tauló pi 30 usos 0,10 0,10
P467 0,001 M3 Llata fusta de pi 129,05 0,13
P2031 1,000 M2 Tauler encadellat 22mm 5 usos 1,85 1,85
P2487 3,000 Ml Puntal fusta 30 usos 0,05 0,15
P2144 0,100 Kg Filferro 0,77 0,08
P2293 0,100 Kg Claus 0,44 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 51,50 1,55

Mà d´obra............................................................................ 48,88
Materials.............................................................................. 2,63
Altres ................................................................................... 1,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,06

E0520 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
P2363 0,150 Kg Fleix 0,24 0,04
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,80 0,35

Mà d´obra............................................................................ 11,11
Materials.............................................................................. 0,66
Altres ................................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,12

E0538 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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Mà d´obra............................................................................ 36,76
Maquinària .......................................................................... 3,03
Materials.............................................................................. 74,06
Altres ................................................................................... 3,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 117,27

E0543 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

Mà d´obra............................................................................ 41,54
Materials.............................................................................. 74,06
Altres ................................................................................... 3,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 119,07

E0543-COLOR 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

Mà d´obra............................................................................ 41,54
Materials.............................................................................. 74,06
Altres ................................................................................... 3,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 119,07

E0553 Kg Bigueta d'acer A/42B
Acer A/42B per a biguetes formades per peça simple, amb una capa simple, amb
una capa d'emprimació antioxidant, en perfils laminats en sèries L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular, planxa, col·locat a obra.

O23 0,020 H. Oficial 1ª serraller 23,39 0,47
O24 0,020 H. Ajudant de serraller 20,52 0,41
P2225 1,000 Kg Acer A-42/B (IPN,IPE,UPN,HEB) 0,63 0,63
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,50 0,05

Mà d´obra............................................................................ 0,88
Materials.............................................................................. 0,63
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,56

E0741 Kg Coloc.acer ferrallat Fyk 5100
Col.locació d'armadura d'estructura de formigó en barres d'acer corrugades de
Fyk-5100 Kg/cm2. Mesura: Kg. teòric catàleg sense mermes.

O0113 0,012 H. Oficial 1ª ferrallista 12,64 0,15
O0114 0,012 H. Ajudant de ferrallista 10,99 0,13
P0903 1,000 Kg Acer corrugat Fyk-5100 0,70 0,70
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Mà d´obra............................................................................ 0,28
Materials.............................................................................. 0,70
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,01

E1081C010502 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
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Mà d´obra............................................................................ 136,92
Materials.............................................................................. 30.866,50
Altres ................................................................................... 3.413,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34.417,07

E1564 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

Mà d´obra............................................................................ 34,42
Maquinària .......................................................................... 0,04
Materials.............................................................................. 125,62
Altres ................................................................................... 4,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 164,97

E1834-P1219.01 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

Mà d´obra............................................................................ 16,40
Maquinària .......................................................................... 0,02
Materials.............................................................................. 28,90
Altres ................................................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,74

E1911 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

Mà d´obra............................................................................ 2,47
Materials.............................................................................. 1,69
Altres ................................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,29

E4425025 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

Mà d´obra............................................................................ 0,63
Maquinària .......................................................................... 0,05
Materials.............................................................................. 1,16
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,86

E4435115 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
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Mà d´obra............................................................................ 0,60
Maquinària .......................................................................... 0,06
Materials.............................................................................. 1,02
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,70

E54ZUK501 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

Mà d´obra............................................................................ 16,24
Materials.............................................................................. 20,65
Altres ................................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,38

E54ZUK502 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

Mà d´obra............................................................................ 16,24
Materials.............................................................................. 14,35
Altres ................................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,08

EDD1U094 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

Mà d´obra............................................................................ 19,32
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 67,48
Altres ................................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 87,02

F21R11A0 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

Mà d´obra............................................................................ 1,98
Maquinària .......................................................................... 1,76
Materials.............................................................................. 2,02
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,79

F2221242 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
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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

Mà d´obra............................................................................ 0,91
Maquinària .......................................................................... 0,33
Altres ................................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,25

F226420F 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

Maquinària .......................................................................... 2,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,47

F2A11000 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

FDK2UC40 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

Mà d´obra............................................................................ 44,10
Maquinària .......................................................................... 19,81
Materials.............................................................................. 69,72
Altres ................................................................................... 0,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 134,29

FFB26455 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

Mà d´obra............................................................................ 2,12
Materials.............................................................................. 1,33
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,48

FFB28455 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

Mà d´obra............................................................................ 3,38
Materials.............................................................................. 3,52
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,95

FFB29455 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
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%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

Mà d´obra............................................................................ 3,38
Materials.............................................................................. 5,36
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,79

FJM31BP4 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

Mà d´obra............................................................................ 10,56
Materials.............................................................................. 4,23
Altres ................................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,95

FJM61140 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

Mà d´obra............................................................................ 8,45
Materials.............................................................................. 7,92
Altres ................................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,50

FJS1U040 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

Mà d´obra............................................................................ 32,49
Materials.............................................................................. 175,21
Altres ................................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 208,19

FJS51752 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

Mà d´obra............................................................................ 0,63
Materials.............................................................................. 0,54
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,19

FJS5A735 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
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Mà d´obra............................................................................ 3,38
Materials.............................................................................. 3,61
Altres ................................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,08

FJS5R201 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

Mà d´obra............................................................................ 5,68
Materials.............................................................................. 6,08
Altres ................................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,85

FJS5R202 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

Mà d´obra............................................................................ 5,68
Materials.............................................................................. 6,08
Altres ................................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,87

FJSA0015 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

FJSA0SA1 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

FJSA0SA2 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

FJSA3062 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

Mà d´obra............................................................................ 18,18
Materials.............................................................................. 249,90
Altres ................................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 268,54

FJSB1221 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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Mà d´obra............................................................................ 17,04
Materials.............................................................................. 71,39
Altres ................................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 88,69

FJSB1321 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

Mà d´obra............................................................................ 22,72
Materials.............................................................................. 124,92
Altres ................................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 147,98

FJSB1421 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

Mà d´obra............................................................................ 34,08
Materials.............................................................................. 135,34
Altres ................................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 169,93

FJSCA100 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

Mà d´obra............................................................................ 74,98
Materials.............................................................................. 216,64
Altres ................................................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 292,75

FJSZC41R 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

Mà d´obra............................................................................ 16,90
Materials.............................................................................. 9,57
Altres ................................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,72

FN3163P7 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

Mà d´obra............................................................................ 8,45
Materials.............................................................................. 15,70
Altres ................................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,28

FN3183P7 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
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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

Mà d´obra............................................................................ 10,56
Materials.............................................................................. 25,03
Altres ................................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,75

FN3183P7-01 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

Mà d´obra............................................................................ 10,56
Materials.............................................................................. 75,03
Altres ................................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,75

FN7616D2 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
BN7616D0 1,000 u Valv.reg pres.reg,d=2´´,cos bronze,pres=3bar 309,37 309,37

Mà d´obra............................................................................ 18,56
Materials.............................................................................. 309,37
Altres ................................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 328,21

FNER1561 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

Mà d´obra............................................................................ 16,05
Materials.............................................................................. 58,81
Altres ................................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,26

FR111000-01 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

Mà d´obra............................................................................ 1,65
Maquinària .......................................................................... 4,30
Materials.............................................................................. 3,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,01

 Pàgina 11

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

FR118242 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

Mà d´obra............................................................................ 0,05
Maquinària .......................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,13

FR11A222 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

Mà d´obra............................................................................ 0,07
Maquinària .......................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,14

FR24A535 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
Maquinària .......................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,18

FR41641A 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

FR42122B 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

FR42924J 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

FR42A419 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

FR43442B 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

FR44E229 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
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FR44EC1A 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

FR44F22A 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

FR44J42A1 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

Materials.............................................................................. 124,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 124,27

FR44J42A2 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

FR45163A 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

FR455219 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

FR455419 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

FR45541901 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

FR458619 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

FR45A25L 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

FR45D419 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
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Materials.............................................................................. 42,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,54

FR472N3F 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

FR4BKB34 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

FR4BKB3401 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

FR4BKB3402 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

FR4BT6F1 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

FR4BVD38 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

FR4DN414 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

FR4GJ813 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

FR4H2834 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

FR4HA8C8 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

FR4HR616 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
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FR4JHMAC 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

FR611233 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

Mà d´obra............................................................................ 6,77
Maquinària .......................................................................... 12,89
Materials.............................................................................. 7,63
Altres ................................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,05

FR612343 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

Mà d´obra............................................................................ 9,98
Maquinària .......................................................................... 26,15
Materials.............................................................................. 8,92
Altres ................................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,86

FR66211B 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

Mà d´obra............................................................................ 1,32
Materials.............................................................................. 0,13
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,47

FR66222B 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

Mà d´obra............................................................................ 1,54
Materials.............................................................................. 0,20
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,76

FR66244B 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

Mà d´obra............................................................................ 3,98
Materials.............................................................................. 0,40
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,44

FR66244B01 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

Mà d´obra............................................................................ 5,26
Materials.............................................................................. 0,79
Altres ................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,13

FR8200MO 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

Mà d´obra............................................................................ 1,14
Maquinària .......................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,45

FRZ10003 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

Mà d´obra............................................................................ 1,99
Materials.............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,03

GDZ57DCK01 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
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Mà d´obra............................................................................ 16,56
Maquinària .......................................................................... 0,04
Materials.............................................................................. 246,13
Altres ................................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 263,34

GR22P7Q5 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
Maquinària .......................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,34

GR266537 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
Maquinària .......................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,34

GR4H6212 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

GR713A0K 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

Mà d´obra............................................................................ 0,20
Maquinària .......................................................................... 0,10
Materials.............................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,43

GR721AJ0 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
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

Mà d´obra............................................................................ 0,03
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 0,57
Altres ................................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,68

GR723000 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
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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

Mà d´obra............................................................................ 0,05
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,65

K7B21E0L 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

Mà d´obra............................................................................ 0,95
Materials.............................................................................. 0,20
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,17

MANTENPENYA 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.

A012P000 40,000 h Oficial 1a jardiner 26,22 1.048,80
A013P000 40,000 h Ajudant jardiner 23,28 931,20
P1643 125,000 M3 Terra vegetal 4,71 588,75
C1311110 8,000 h Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics tipus bobcat 35,85 286,80
M01 4,000 H. Camió 7 Tn 31,42 125,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.980,00 29,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.010,93

NIUSPENYA 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

Mà d´obra............................................................................ 5,97
Maquinària .......................................................................... 10,72
Altres ................................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,78

P1030-SANEJ01 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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 1,56
Altres ................................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,60
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P1030-SANEJ02 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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 1,56
Altres ................................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,60

P1030-SANEJ03 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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 1,10
Altres ................................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,13

P1219-01.01.06 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.

O09 25,000 H. Oficial paleta 2ª 19,53 488,25
O12 25,000 H. Manobre 18,39 459,75
M03 12,500 H. Camió 20 Tn 53,89 673,63
MCANONAT 143,080 Ut Cànon abocador Segons llei residus 1,00 143,08
%0154    1 2,000 %. Mitjans auxiliars 1.764,70 35,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.800,00

PROTECPENYA 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.

A012P000 42,000 h Oficial 1a jardiner 26,22 1.101,24
A013P000 42,000 h Ajudant jardiner 23,28 977,76
P1643 462,000 M3 Terra vegetal 4,71 2.176,02
C1311110 42,000 h Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics tipus bobcat 35,85 1.505,70
M01 8,000 H. Camió 7 Tn 31,42 251,36
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2.079,00 31,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.043,27

U010101 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
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Mà d´obra............................................................................ 1,06
Maquinària .......................................................................... 0,44
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,53

U010102 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

Mà d´obra............................................................................ 0,76
Maquinària .......................................................................... 1,97
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,78

U010104 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

Mà d´obra............................................................................ 1,14
Maquinària .......................................................................... 1,85
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,05

U010201 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

Mà d´obra............................................................................ 0,27
Maquinària .......................................................................... 0,97
Materials.............................................................................. 0,05
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,32

U010207 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

Mà d´obra............................................................................ 26,64
Maquinària .......................................................................... 25,52
Altres ................................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,68

U010208 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

Mà d´obra............................................................................ 105,80
Maquinària .......................................................................... 35,82
Altres ................................................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 145,87
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U010501 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

Mà d´obra............................................................................ 20,68
Maquinària .......................................................................... 38,15
Altres ................................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,42

U010601 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

Mà d´obra............................................................................ 1,90
Maquinària .......................................................................... 5,98
Altres ................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,96

U020101 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

Mà d´obra............................................................................ 0,74
Maquinària .......................................................................... 3,77
Altres ................................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,65

U020102 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

Mà d´obra............................................................................ 0,29
Maquinària .......................................................................... 2,29
Altres ................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,66

U020201 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

Mà d´obra............................................................................ 36,78
Altres ................................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,88

U020204 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
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Mà d´obra............................................................................ 1,73
Maquinària .......................................................................... 4,00
Altres ................................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,90

U020214 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

Mà d´obra............................................................................ 9,38
Maquinària .......................................................................... 15,00
Altres ................................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,11

U020301 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

Mà d´obra............................................................................ 0,92
Materials.............................................................................. 15,85
Altres ................................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,11

U020303 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

Mà d´obra............................................................................ 0,92
Materials.............................................................................. 1,10
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,08

U020305 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

Mà d´obra............................................................................ 5,88
Materials.............................................................................. 14,32
Altres ................................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,81

U020313 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

Maquinària .......................................................................... 1,43
Altres ................................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,47

U020314 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

Maquinària .......................................................................... 7,97
Altres ................................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,13
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U020316 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

Mà d´obra............................................................................ 9,20
Altres ................................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,48

U020319 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

Maquinària .......................................................................... 4,12
Altres ................................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,24

U020322 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

Maquinària .......................................................................... 4,12
Altres ................................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,24

U020404 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

Mà d´obra............................................................................ 0,18
Maquinària .......................................................................... 0,55
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,75

U020406 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

Mà d´obra............................................................................ 0,50
Maquinària .......................................................................... 1,47
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,03

U020407 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

Mà d´obra............................................................................ 0,59
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,61

U020409 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
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Mà d´obra............................................................................ 0,72
Maquinària .......................................................................... 2,13
Altres ................................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,94

U020501 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

Maquinària .......................................................................... 3,04
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,10

U020502 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

Maquinària .......................................................................... 7,16
Altres ................................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,23

U020502-02.04.07 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.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,50

U020503 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

Maquinària .......................................................................... 0,95
Altres ................................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,98

U020504 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

U020506 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

U020514 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

U0303 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
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Mà d´obra............................................................................ 2,76
Maquinària .......................................................................... 18,45
Materials.............................................................................. 25,80
Altres ................................................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 48,42

U04020401 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 76,89
Altres ................................................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,36

U04020402 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 87,88
Altres ................................................................................... 2,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 94,68

U04020403 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 106,14
Altres ................................................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 113,49

 Pàgina 25

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

U04020403C 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

Mà d´obra............................................................................ 323,04
Materials.............................................................................. 4.718,31
Altres ................................................................................... 151,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.192,59

U04020403C1 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

Mà d´obra............................................................................ 84,44
Materials.............................................................................. 1.632,48
Altres ................................................................................... 51,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.768,43

U04020403D 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

Mà d´obra............................................................................ 100,96
Materials.............................................................................. 1.680,19
Altres ................................................................................... 53,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.834,59

U04020403D1 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
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P4066203D1 1,000 u Mec. porta Tordera 2001-5m, motor-cremallera-cèl·lula
seg.-comandament a dist.

1.304,16 1.304,16

%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1.388,60 41,66

Mà d´obra............................................................................ 84,44
Materials.............................................................................. 1.304,16
Altres ................................................................................... 41,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.430,26

U04020404 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 27,95
Altres ................................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,95

U040211-bruc 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

Mà d´obra............................................................................ 10,28
Materials.............................................................................. 16,91
Altres ................................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,73

U040311-02 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 69,05
Altres ................................................................................... 2,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,28

U0509 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

Mà d´obra............................................................................ 9,71
Materials.............................................................................. 28,14
Altres ................................................................................... 1,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,99
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U0515 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

Mà d´obra............................................................................ 2,72
Maquinària .......................................................................... 3,19
Altres ................................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,09

U051901 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

Mà d´obra............................................................................ 5,95
Materials.............................................................................. 14,99
Altres ................................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,13

U060106 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

Mà d´obra............................................................................ 14,22
Maquinària .......................................................................... 3,50
Materials.............................................................................. 30,76
Altres ................................................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,95

U060123 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

Mà d´obra............................................................................ 0,48
Materials.............................................................................. 19,15
Altres ................................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,22

U060124 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
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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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 25,39
Altres ................................................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,15

U060125 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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 33,27
Altres ................................................................................... 1,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,26

U060140 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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 11,76
Altres ................................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,11

U060143 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 29,40
Altres ................................................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,44

U060146 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
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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

Mà d´obra............................................................................ 8,08
Materials.............................................................................. 168,00
Altres ................................................................................... 5,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 181,36

U060403 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

Mà d´obra............................................................................ 18,18
Materials.............................................................................. 9,80
Altres ................................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,82

U060410 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

Mà d´obra............................................................................ 17,30
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 39,96
Altres ................................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,48

U060426 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

Mà d´obra............................................................................ 4,21
Maquinària .......................................................................... 0,01
Materials.............................................................................. 6,46
Altres ................................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,92

U060435 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

Mà d´obra............................................................................ 17,96
Maquinària .......................................................................... 9,51
Materials.............................................................................. 93,92
Altres ................................................................................... 3,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 125,05

U060501 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

 Pàgina 30



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

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

Mà d´obra............................................................................ 24,72
Maquinària .......................................................................... 0,05
Materials.............................................................................. 159,27
Altres ................................................................................... 5,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 189,64

U060506 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

Mà d´obra............................................................................ 39,94
Maquinària .......................................................................... 0,22
Materials.............................................................................. 53,32
Altres ................................................................................... 3,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 96,75

U060513 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

Mà d´obra............................................................................ 40,68
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 72,78
Altres ................................................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 117,05

U060523 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

Mà d´obra............................................................................ 3,43
Maquinària .......................................................................... 0,02
Materials.............................................................................. 175,80
Altres ................................................................................... 5,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 184,66

U060531 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

 Pàgina 31

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra............................................................................ 129,17
Maquinària .......................................................................... 0,29
Materials.............................................................................. 62,32
Altres ................................................................................... 6,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 198,46

U060532 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

Mà d´obra............................................................................ 173,40
Maquinària .......................................................................... 0,12
Materials.............................................................................. 66,53
Altres ................................................................................... 7,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 247,51

U060705 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

Mà d´obra............................................................................ 84,80
Maquinària .......................................................................... 45,02
Materials.............................................................................. 50,76
Altres ................................................................................... 5,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 186,00

U070106 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

Mà d´obra............................................................................ 49,46
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 47,64
Altres ................................................................................... 3,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 100,23

U070107 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

Mà d´obra............................................................................ 74,68
Maquinària .......................................................................... 0,13
Materials.............................................................................. 88,24
Altres ................................................................................... 3,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 166,61
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U070113 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

Mà d´obra............................................................................ 18,68
Maquinària .......................................................................... 0,05
Materials.............................................................................. 27,99
Altres ................................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 48,20

U070115 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

Mà d´obra............................................................................ 18,78
Maquinària .......................................................................... 0,06
Materials.............................................................................. 81,56
Altres ................................................................................... 3,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 103,51

U070115-01 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

Mà d´obra............................................................................ 66,57
Maquinària .......................................................................... 0,61
Materials.............................................................................. 1.582,94
Altres ................................................................................... 5,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.655,57

U07011501 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

Mà d´obra............................................................................ 132,65
Maquinària .......................................................................... 0,08
Materials.............................................................................. 76,84
Altres ................................................................................... 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 221,83
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U07011502 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

Mà d´obra............................................................................ 33,03
Maquinària .......................................................................... 0,02
Materials.............................................................................. 10,46
Altres ................................................................................... 1,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,45

U07011502-plastic 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

Mà d´obra............................................................................ 8,13
Maquinària .......................................................................... 0,13
Materials.............................................................................. 8,48
Altres ................................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,26

U070208 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

Mà d´obra............................................................................ 7,27
Materials.............................................................................. 6,55
Altres ................................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,10

U070210 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
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Mà d´obra............................................................................ 7,27
Materials.............................................................................. 12,69
Altres ................................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,36

U0702101 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

Mà d´obra............................................................................ 8,08
Materials.............................................................................. 18,98
Altres ................................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,60

U070217 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

Mà d´obra............................................................................ 2,76
Materials.............................................................................. 65,33
Altres ................................................................................... 1,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,45

U080101 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

Mà d´obra............................................................................ 2,76
Maquinària .......................................................................... 4,00
Materials.............................................................................. 1,80
Altres ................................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,82

U080105 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

Mà d´obra............................................................................ 422,70
Altres ................................................................................... 12,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 435,38

U080105-01 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
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Mà d´obra............................................................................ 338,16
Altres ................................................................................... 10,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 348,31

U08010501 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

Mà d´obra............................................................................ 253,62
Altres ................................................................................... 7,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 261,23

U080208 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

Mà d´obra............................................................................ 4,23
Materials.............................................................................. 8,10
Altres ................................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,70

U080212 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

Mà d´obra............................................................................ 12,68
Materials.............................................................................. 10,66
Altres ................................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,04

U080353 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
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Mà d´obra............................................................................ 25,36
Materials.............................................................................. 698,02
Altres ................................................................................... 21,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 745,08

U080402 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

Mà d´obra............................................................................ 63,40
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 22,91
Altres ................................................................................... 2,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,12

U080413 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

Mà d´obra............................................................................ 18,68
Maquinària .......................................................................... 0,05
Materials.............................................................................. 27,99
Altres ................................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 48,20

U080416-01 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

Mà d´obra............................................................................ 18,88
Maquinària .......................................................................... 0,07
Materials.............................................................................. 67,53
Altres ................................................................................... 2,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,19

U080505 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
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Mà d´obra............................................................................ 59,18
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 251,82
Altres ................................................................................... 9,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 320,41

U080508 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

Mà d´obra............................................................................ 50,73
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 432,92
Altres ................................................................................... 14,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 498,24

U080522 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
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

Mà d´obra............................................................................ 55,01
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 189,73
Altres ................................................................................... 7,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 252,16

U080644 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

Mà d´obra............................................................................ 40,38
Materials.............................................................................. 184,50
Altres ................................................................................... 6,75

TOTAL PARTIDA ............................................................... 231,63
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U110215 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

Mà d´obra............................................................................ 6,06
Materials.............................................................................. 25,37
Altres ................................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,06

U110217 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

Mà d´obra............................................................................ 8,08
Materials.............................................................................. 36,00
Altres ................................................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,96

U110302-01 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

Mà d´obra............................................................................ 5,41
Materials.............................................................................. 14,18
Altres ................................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,75

U130201 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

Mà d´obra............................................................................ 2,21
Maquinària .......................................................................... 6,00
Altres ................................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,37
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U130203 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

Mà d´obra............................................................................ 8,08
Materials.............................................................................. 15,11
Altres ................................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,65

U130204 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

Mà d´obra............................................................................ 8,08
Materials.............................................................................. 22,66
Altres ................................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,35

U130302 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

Mà d´obra............................................................................ 125,14
Maquinària .......................................................................... 0,41
Materials.............................................................................. 340,47
Altres ................................................................................... 14,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 480,62

U13030201 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

Mà d´obra............................................................................ 4,04
Materials.............................................................................. 27,05
Altres ................................................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,02

U140101 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
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Mà d´obra............................................................................ 0,74
Maquinària .......................................................................... 2,00
Altres ................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,82

U140104 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

Mà d´obra............................................................................ 44,62
Maquinària .......................................................................... 0,16
Materials.............................................................................. 79,75
Altres ................................................................................... 4,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 128,61

U140201 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

Mà d´obra............................................................................ 0,84
Materials.............................................................................. 2,36
Altres ................................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,30

U140202 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

Mà d´obra............................................................................ 0,84
Materials.............................................................................. 2,05
Altres ................................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,98

U140205-01 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

Mà d´obra............................................................................ 0,43
Materials.............................................................................. 0,78
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,27

U140205-02 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
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%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Mà d´obra............................................................................ 0,43
Materials.............................................................................. 0,55
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,03

U140209 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

Mà d´obra............................................................................ 0,43
Materials.............................................................................. 1,81
Altres ................................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,35

U140210 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

Mà d´obra............................................................................ 0,43
Materials.............................................................................. 2,90
Altres ................................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,50

U140213 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

Mà d´obra............................................................................ 0,43
Materials.............................................................................. 9,51
Altres ................................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,44

U140221 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

Mà d´obra............................................................................ 2,84
Materials.............................................................................. 1,61
Altres ................................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,68

U140301 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

Mà d´obra............................................................................ 0,04
Materials.............................................................................. 1,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,34
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U140303 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

Mà d´obra............................................................................ 2,14
Materials.............................................................................. 1,24
Altres ................................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,45

U140306 Ml Cable de coure nu 35 mm2
Subministre i col.locació de cable de coure nu de 35 mm2.

O37 0,010 H. Encarregat instal.lacions 24,00 0,24
O38 0,028 H. Oficial 1ª electricista 22,72 0,64
O39 0,040 H. Ajudant d'electricista 19,50 0,78
P2086 1,000 Ml Cable de coure nu de 35 mm2 1,24 1,24
%0153 2,000 %. Materials auxiliars 2,90 0,06

Mà d´obra............................................................................ 1,66
Materials.............................................................................. 1,24
Altres ................................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,96

U140307 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

Mà d´obra............................................................................ 6,36
Materials.............................................................................. 2,54
Altres ................................................................................... 11,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,46

U140426-01 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

Mà d´obra............................................................................ 169,00
Maquinària .......................................................................... 195,92
Altres ................................................................................... 10,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 375,87

U140433 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

Mà d´obra............................................................................ 82,78
Materials.............................................................................. 131,97
Altres ................................................................................... 6,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 221,19
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U140440 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

Mà d´obra............................................................................ 101,68
Materials.............................................................................. 235,00
Altres ................................................................................... 10,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 346,78

U140531-LED 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

Mà d´obra............................................................................ 16,89
Materials.............................................................................. 378,00
Altres ................................................................................... 3,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 398,84

U140611 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

Mà d´obra............................................................................ 2,12
Altres ................................................................................... 6,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,64

U150106 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

Mà d´obra............................................................................ 11,04
Materials.............................................................................. 10,49
Altres ................................................................................... 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,18

U150115 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

Mà d´obra............................................................................ 7,29
Materials.............................................................................. 6,81
Altres ................................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,52

U150118 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. 

 Pàgina 44



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

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

Mà d´obra............................................................................ 7,29
Materials.............................................................................. 10,50
Altres ................................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,32

U150301 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

Mà d´obra............................................................................ 75,26
Altres ................................................................................... 2,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,52

U150310 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

Mà d´obra............................................................................ 8,91
Materials.............................................................................. 116,31
Altres ................................................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 128,98

U150311 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

Mà d´obra............................................................................ 8,91
Materials.............................................................................. 70,71
Altres ................................................................................... 2,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,01

U160110 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

Mà d´obra............................................................................ 13,32
Maquinària .......................................................................... 0,03
Materials.............................................................................. 8,66
Altres ................................................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,73
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U160310 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

Mà d´obra............................................................................ 0,92
Maquinària .......................................................................... 3,87
Materials.............................................................................. 16,80
Altres ................................................................................... 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,24

U1703 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

Mà d´obra............................................................................ 1,24
Materials.............................................................................. 0,46
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,75

U1802 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

Mà d´obra............................................................................ 0,04
Maquinària .......................................................................... 0,40
Materials.............................................................................. 0,05
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,51

U1807 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

Mà d´obra............................................................................ 0,92
Maquinària .......................................................................... 5,00
Materials.............................................................................. 3,50
Altres ................................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,70

U1814 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
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Mà d´obra............................................................................ 0,55
Maquinària .......................................................................... 3,23
Materials.............................................................................. 3,50
Altres ................................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,50

U190103-01 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

Mà d´obra............................................................................ 5,81
Maquinària .......................................................................... 0,70
Materials.............................................................................. 89,35
Altres ................................................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,78

U190103-02 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

Mà d´obra............................................................................ 5,81
Maquinària .......................................................................... 0,70
Materials.............................................................................. 83,99
Altres ................................................................................... 1,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,31

U1901031 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

Mà d´obra............................................................................ 5,81
Maquinària .......................................................................... 0,70
Materials.............................................................................. 67,29
Altres ................................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,28

U1901031-ocre 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
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%0154   23 2,000 %. Mitjans auxiliars 73,80 1,48

Mà d´obra............................................................................ 5,81
Maquinària .......................................................................... 0,70
Materials.............................................................................. 67,29
Altres ................................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,28

U190205 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

Mà d´obra............................................................................ 0,07
Maquinària .......................................................................... 0,11
Materials.............................................................................. 0,32
Altres ................................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,51

U190209 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

Mà d´obra............................................................................ 0,06
Maquinària .......................................................................... 0,08
Materials.............................................................................. 0,28
Altres ................................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,43

U190212 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

Mà d´obra............................................................................ 2,56
Maquinària .......................................................................... 4,67
Materials.............................................................................. 45,00
Altres ................................................................................... 1,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,80

U190215 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

Mà d´obra............................................................................ 2,56
Maquinària .......................................................................... 4,67
Materials.............................................................................. 42,00
Altres ................................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,71

U200105 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
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%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 7,80 0,23
Maquinària .......................................................................... 2,70
Materials.............................................................................. 4,71
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,05

U200323-01 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

U200378 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

U210122 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 312,35
Altres ................................................................................... 9,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 335,45

U210123-01 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 337,35
Altres ................................................................................... 10,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 361,20

U210128-01 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

Mà d´obra............................................................................ 40,38
Materials.............................................................................. 255,33
Altres ................................................................................... 8,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 304,58

U210128-02 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
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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

Mà d´obra............................................................................ 48,46
Materials.............................................................................. 646,10
Altres ................................................................................... 20,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 715,40

U210128-03 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

Mà d´obra............................................................................ 48,46
Materials.............................................................................. 646,10
Altres ................................................................................... 20,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 715,40

U210209-01 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

Mà d´obra............................................................................ 60,58
Materials.............................................................................. 1.182,67
Altres ................................................................................... 37,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.280,55

U210236-091 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

Mà d´obra............................................................................ 323,04
Materials.............................................................................. 27.267,44
Altres ................................................................................... 827,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28.418,20

U210312 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 262,84
Altres ................................................................................... 8,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 284,46
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U210312-D 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 132,84
Altres ................................................................................... 4,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,56

U210317 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 517,84
Altres ................................................................................... 15,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 547,11

U210320 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 397,84
Altres ................................................................................... 12,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 423,51

U210321 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 1.192,84
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.206,81

U210321-A 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 647,84
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 661,81
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U210507 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

Mà d´obra............................................................................ 38,18
Materials.............................................................................. 108,27
Altres ................................................................................... 4,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,85

U210607 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

Mà d´obra............................................................................ 64,60
Materials.............................................................................. 352,35
Altres ................................................................................... 1,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 418,29

U210621-01 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 562,84
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 576,81

U210621-02 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 947,84
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 961,81

U210621-03 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
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Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 857,84
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 871,81

U210621-04 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 917,84
Altres ................................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 931,81

U210705-02 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

Mà d´obra............................................................................ 10,10
Materials.............................................................................. 578,38
Altres ................................................................................... 17,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 606,14

U22031 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

Mà d´obra............................................................................ 0,19
Maquinària .......................................................................... 0,11
Materials.............................................................................. 0,31
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,63

U2204 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

Mà d´obra............................................................................ 0,22
Maquinària .......................................................................... 0,15
Materials.............................................................................. 0,16
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,55

U2205 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.
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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

Mà d´obra............................................................................ 0,22
Maquinària .......................................................................... 0,15
Materials.............................................................................. 0,36
Altres ................................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,75

U2207 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

Mà d´obra............................................................................ 0,48
Maquinària .......................................................................... 0,26
Materials.............................................................................. 0,90
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,69

U2209 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

Mà d´obra............................................................................ 1,87
Maquinària .......................................................................... 1,14
Materials.............................................................................. 3,70
Altres ................................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,91

U2209-verd 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

Mà d´obra............................................................................ 1,25
Maquinària .......................................................................... 1,14
Materials.............................................................................. 7,39
Altres ................................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,07

U230110 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 54,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,10

 Pàgina 54



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Modificació Projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

U230112 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 54,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,10

U230114 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 54,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,10

U230118 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 87,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,58

U230122 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 67,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,60

U2301451 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 118,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 120,25

U230147 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

Mà d´obra............................................................................ 2,20
Materials.............................................................................. 62,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,49
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U230403 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

Mà d´obra............................................................................ 11,00
Materials.............................................................................. 81,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,25

U365265 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
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

Mà d´obra............................................................................ 6,06
Maquinària .......................................................................... 7,84
Materials.............................................................................. 14,12
Altres ................................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,86

U365265-01 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

Mà d´obra............................................................................ 2,02
Maquinària .......................................................................... 1,62
Materials.............................................................................. 7,62
Altres ................................................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,60

U365265-02 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

Mà d´obra............................................................................ 1,21
Materials.............................................................................. 0,46
Altres ................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,72
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U365478 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

Mà d´obra............................................................................ 0,92
Maquinària .......................................................................... 1,91
Altres ................................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,91

UA5-01 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

Mà d´obra............................................................................ 4,85
Materials.............................................................................. 133,92
Altres ................................................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 142,93

UABC3-2 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

Mà d´obra............................................................................ 18,18
Materials.............................................................................. 854,60
Altres ................................................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 873,47

UABC4 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 1.007,84
Altres ................................................................................... 30,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.051,81

UABC5 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
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Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 1.057,84
Altres ................................................................................... 32,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.103,31

UABC5-1 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

Mà d´obra............................................................................ 13,33
Materials.............................................................................. 907,84
Altres ................................................................................... 27,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 948,81

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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