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A.  MEMÒRIA 
 
 
1 ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
 
 
1.1     L’encaix territorial 
 
Les obres d’urbanització del parc urbà i de la proposta de vial, en l’àmbit  del CEIP Purificació Salas, estan 
situades en la continuació entre les rieres de Can Pallàs, Vallsuau i la Betzuca, en el parc urbà de la riera, 
que preveu el PGO com a espai comú destinat a parcs i espais equivalents de dotacions d’ús públic, amb 
capacitat per assolir funcions ben diverses i d’oferir als habitants de Sant Quirze un ampli ventall de 
possibilitats en relació a la conservació de la natura, lleure, activitat a l’aire lliure, educació, cultura i esport.             
 

 
 
Plànol de situació 
 
 
L’àmbit d’actuació  té una superfície aproximada de 887 m2, lliures d‘edificacions i amb arbrat existent, que  
continuarà  els vials ja realitzats en una primera fase de l’actuació i que comuniquen l’estació de FGC amb el 
Parc de Can Feliu, així com les noves propostes de vialitatt previstes que segueixen  la linealitat de la riera.   
 
El nou tram s’ubica entre el límit de l’espai lliure de Parc territorial (Pt), que fixa el planejament i  l’àrea 
urbana  de Parc Urbà que es configura davant del CEIP Purificació Salas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encaix territorial 
 

 



1.2 Antecedents de la proposta 
 
S’ha executat la primera fase de les obres per a la millora de la mobilitat sostenible, entre el parc de Can Feliu 
i l‘Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
 
El projecte tenia per objecte garantir la mobilitat sostenible entre el Parc de Can Feliu i l’estació dels FGC a 
Sant Quirze del Vallès, aprofitant el traçat d’alguns dels camins existents a l’àmbit del Torrent de la Betzuca, 
projectant un itinerari per vianants i ciclistes, còmode i per  a ús diari, que podes funcionar independent de les 
condicions atmosfèriques poc favorables en episodis de pluja.  
 
Aquesta primera fase, a data d’avui ja esta executada,  connectant l’estació dels Ferrocarrils amb el passeig 
existent al Parc de Can Feliu, que ja disposa d’un camí que conforma un itinerari de vianants i bicicletes 
orientat d’oest a est, i que permet la connexió entre l’Avinguda del Vallès (àrea de la biblioteca i la Masia) i el 
carrer Llaurador. 
 
 

 
 
Obres ja executades, previsió continuïtat per masia de Can Feliu i parc davant CEIP Purificació Salas  
 
Aquest itinerari de xarxa de  camins existents continua cap als marges del Torrent de la Betzuca fins a Can 
Llobateras i als límits de Terrassa, donant al parc una gran accessibilitat des de totes les àrees urbanes del 
municipi 
 
La proposta d’ordenació d’aquest nou tram de vial, ubicat en l’àmbit del Parc Urbà que es configura davant 
del CEIP Purificació Salas,  proposa utilitzar la mateixa secció tipus dels caminis executats, continuant  la 
pavimentació del traçat que ja fan servir actualment els vianants en el Parc urbà,  seguint la linealitat del parc i  
l’alineació de l’arbrat existent que passa per davant dels accessos al col·legi.    
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Fase executada fins l’ inici del Passeig existent al parc de Can Feliu  
  

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
Passeig pavimentat existent al  parc de Can Feliu 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itineraris  executats en la fase de les obres al voltant del torrent de la Betzuca 
i la Masia de Can Barra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Previsió fase itinerari a pavimentar per connexió Parc urbà i Masia de Can Feliu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Connexió Masia Can Feliu amb l’àmbit de la memòria valorada. Parc Urbà CEIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connexió del Parc urbà, davant del CEIP, amb l’actuació al Parc territorial del carrer  
Ribera, Ronda Arraona i Avinguda Can Pallars  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1.3 Objectius de la proposta 
 
La memòria valorada  té per objecte  la definició de les obres d’urbanització necessàries per garantir la 
mobilitat sostenible en l’àmbit del  Parc urbà situat davant el CEIP  Purificació Salas, que connectarà amb la 
masia i el Parc de Can Feliu, així com en la resta de sector d’equipaments municipals entre les rieres de 
Can Pallàs i Vallsuau, previstes ja en el Pla General de 1978 i recollides en els objectius i propostes 
d’ordenació en el sòl urbà que fixa el PGO en el desenvolupament del Pla Especial de Can Ponsic. 
 
La continuïtat de la serra de Gallines a traves del sectors urbanitzats de Sant Quirze, mitjançant la 
conservació o restauració de la vegetació de ribera és un dels objectius fonamentals en el tractament del 
parc de la riera, capaç d’assegurar una  elevada qualitat ambiental.  La voluntat de que el parc constitueixi 
un espai de relació amb la pròpia realitat de la riera, convida a la disposició de recorreguts com els ja 
executats i com el que es proposa en aquesta memòria valorada, de tal manera que siguin capaços de 
satisfer les aspiracions del passejant o l’esportista, com d’aquells que busquen dreceres per desplaçar-se 
d’una manera més rapida i agradable entre equipaments i entre barris o entre aquests i el centre.  
 
 
El nou camí  proposa continuar, amb la mateixa secció tipus que els ja executats,  la pavimentació del traçat 
que ja utilitzen actualment els vianants i que segueix la linealitat del parc i  l’alineació de l’arbrat existent, 
passant per davant dels accessos al col·legi.    
 
 
 

 
 
 
Traçat que seguirà el nou camí seguint l’alineació de l’arbrat existent. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Traçat que seguirà el nou camí seguint la drecera traçada pels vianants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La memòria valorada  ordena també  els diferents accessos que conviuen en aquest àmbit de Parc urbà de 
davant del col·legi, creant zones d’estada pavimentades davant dels dos nuclis principals d’accés, gimnàs i 
pati d’infantil, evitant les molèsties als pares i acompanyants dels nens els dies de pluja.  
 
Es refà també l’actual rampa d’accés al pati d’infantil, del tot insuficient en l’hora punta d’entrada al col·legi,  
i es comuniquen les dues zones amb la mateixa solució pavimentada amb formigó encintat amb peces 
prefabricades tipus Breinco o equivalent.    
 
El tractament continu d’aquests diferents àmbits d’accés, salvant els actual desnivells entra aquestes 
zones, donarà una millor accessibilitat a tot aquest àmbit, incorporant nous elements de jardineria i mobiliari 
urbà, creant zones d’estada que milloraran el confort dels usuaris de l’equipament i del propi parc urbà.   
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona d’espera de nens i pares a l’entrada  del pati d’infantil a pavimentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
     
 

     
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rampa insuficient en la zona d’accés al pati.   
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2 ESTAT ACTUAL                                                                                                                                          
 
 
2.1     Delimitació de l’àmbit.  
 
L’àmbit d’intervenció de la proposta és sòl urbà i es troba delimitat pels vials Avinguda del Vallès, Ronda 
Arraona, carrer Terranova i el parc urbà que limita i dona accés al CEIP Purificació Salas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol d’emplaçament 
 
 
 
 
Àmbit delimitat       1.   Pel Parc Urbá (Pu)   

2. Pels carrers Avinguda del Vallès, Ronda Arraona i Terranova   
     3.   CEIP Purificació Salas i Gimnàs        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Fotoplanol de l’àmbit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2      Topografia 
 
 
El terreny on hem d’actuar té un pendent transversal cap al carrer Avinguda del Vallès i un pendent 
longitudinal cap al carrer Terranova. Actualment el drenatge d’aquest àmbit de parc urbá va directament 
seguint lliurement les pendents de la topografia del terreny, cap als embornals i pous de registre incorporats 
al costat de les vorades del carrer Avinguda del Vallès.     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topogràfic àmbit d’actuació 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.3 Estructura de la propietat 
 
 
L’actuació es realitza sobre els espais de camins municipals existents que segueixen el recorregut de la  
riera de la Betzuca, i que estan dibuixats en els plànols d’ordenació d’espais públics que fixa el PGO, 
fixant diferents possibilitats de xarxa de camins amb amplada suficient per fer compatible la circulació 
amb bicicleta i amb el passeig de vianants, enllaçant els àmbits de parcs i equipaments  propers entre si i 
donant continuïtat als camins rurals amb els carrers urbans 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els terrenys son de propietat municipal, qualificats com a dotació esportiva (Dd) i Parc Urbà (Pu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2.4  Planejament vigent 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Planejament aprovat en el Texts Refós de l’any 2000 
  
 
Pt:    Parc Territorial   
Pu:                 Parc Urbà 
P:    Places i Passeigs urbans 
Dd:     Dotació educativa  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ordenació dels espais públics, d’acord amb les propostes del PGO 
 
 
 
 
 



3 DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA I LES OBRES 
 
 
3.1  Demolicions i enderrocs 
 
Es preveu la demolició dels paviments i vorades de formigó existents a l’àmbit, així com de la rampa i escales 
existents d’accés al pati del col·legi. 
 
 
3.2 Moviment de terres 
 
El projecte  contempla un moviment de terres per tal d’ajustar la nova topografia del nou camí i les zones 
d’estada i accés davant del col·legi a les cotes existents, i a la compactació de les terres de la base del 
paviment. 
 
 
3.3   Esplanada, subbases i pavimentació.  
 
Donat que el traçat del nou camí discorre per un tram que actualment ja s’utilitza, disposarem d’una 
explanada bastant consolidada. Considerarem per tant aquest espai urbá del tipus V5, d’acord amb la 
publicació d’Eduard Alabern i Carles Guilemany, Infraestructures territorials i urbanes, enginyers consultors 
integrats a TADEC (Tècnics associats de Consulta). 
Tots aquests espais, així com també  les vies urbanes destinades integrament a l’ús  dels vianants o a l’ús 
mixt de vianants i transit rodat, es consideraran com espais del tipus V5. 
 
El camí es realitzarà amb una paviment terris continu natural Airpaq o equivalent, de 6 cm. de gruix amb àrid 
de  granulometria 0/4 de tipus caliç, impermeabilitzat o estabilitzat amb lligant incolor basat en calcim de vidre 
i reactius basics, amb estesa, anivellament i compactació al 95 % PM. 
 
El paviment es col·locarà sobre una subbase granular de 10 cm. de gruix de tot-u reciclat, tenint en compte 
que partim d’una teòrica esplanada de capacitat portant categoria tipus E2 ( CBR >10).  En el cas de que en 
els assajos del control de qualitat  resulti una esplanada suficientment homogènia, categoria tipus E3 
(CBR>20),  es podrà reduir el gruix de la subbase o fins i tot utilitzar la pròpia esplanada com a subbase del 
paviment continu natural tipus Aripaq.  
L’excavació per tant a realitzar de la caixa de paviment per la formació de l’esplanada del nou traçat del 
camí tindrà un gruix de 0,16 cm.  
 
El mateix criteri es seguirà en la formació de l’esplanada, corresponent a la pavimentació de les zones 
d’estada que configuren els diferents àmbits d’accés al col·legi. Es resoldran amb un tractament continu de 
paviment de formigó, que salvant els diferents desnivells existents, milloraran l’accessibilitat i el confort  dels 
usuaris de l’equipament i el parc urbà. 
 
S’emprarà una secció estructural amb paviment de formigó  sobre ferms tipus V5, seccions que es 
corresponen a espais de sectors residencials com places, vials de vianants i vials mixtes de vianants i 
transit restringit com és el cas. 
 
Pel que fa als gruixos de la secció estructural s’adoptarà una capa de formigó de 16 cm. ( HF-3,5), per 
assegurar un gruix mínim de formigó que impedeixi l’aparició de fissures. El paviment de formigó 
s’assentarà sobre  una capa de subbase granular de tot-u reciclat, que en el cas d’esplanada tipus E2, es 
considerarà suficient   amb un gruix de 10 cm. De la mateixa mantera que en el camí petatonal, en el cas de 
que l’esplanada es consideri del tipus E3, es valorarà la possibilitat de reduir o prescindir de la capa de 
subbase. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En qualsevol cas, les juntes es disposaran cada 3 o 4 metres, de manera que quedin situades a les 
seccions que per contenir escossells, arquetes o qualsevol altre element tinguin menys amplada. D’aquesta 
manera es poden evitar les fissures que naturalment tenen tendència a obrir-se per les seccions de menys 
amplada per ser menys resistents. 
 
La direcció facultativa de les obres dissenyarà la disposició de les juntes i escollirà la coloració de les lloses 
de formigó, la seva textura i l’acabat de la seva superfície, delimitant les diferent lloses amb encintats de 
peces prefabricades de formigó, d’acord amb els plànols de detall de la memòria valorada. 
 
Les trobades entre els diferents tipus de paviments es resolen amb encintat de peces prefabricades de 
formigó i vorades de platines d’acer galvanitzat. El desnivell entre les zones d’estada i l’accés al pati del 
col·legi es salven amb escales formades per graons de peces prefabricades de formigó tipus Superestep de 
Breinco o equivalent, i rampes amb peces prefabricades de formigó tipus llosa vulcano de Breinco o 
equivalent, colors a decidir per la direcció facultativa. 
 
Per l’arbrat existent, a les zones de paviment de formigó, es preveu la col·locació d’escossells circulars 
d’acer galvanitzat,  i per el nou arbrat que s’incorpora a la memòria valorada es preveuen escossells 
quadrats d’acer galvanitzat alineats amb les franges d’encintat de les peces prefabricades de formigó.  
 
 
3.4       Drenatge i clavegueram 
 
Les obres  s’emmarquen dins l’àmbit urbà del municipi  i per tant, el servei d’infraestructura de canalització de 
les aigües pluvials s’ha d’adaptar a la xarxa de col·lectors existents. 
Concretament es connectarà la xarxa de sanejament d’aigües pluvials  als embornals i i pous de registre 
existents al carrer Avinguda del Vallès, d’acord amb els plànols de detall de la memòria valorada. 
 
La construcció de nous interceptors de recollida d’aigües pluvials a la plaça, davant dels accessos del col·legi, 
es realitzarà amb grups de dos embornals units per una canonada  de diàmetre 300 PEAD. Els col·lectors 
principals de recollida de les aigües pluvials es connectaran als pous de registre i embornals existents al 
carrer Avinguda del Vallès amb una canonada de diàmetre 300 mm. de PVC i una pendent mínima del 3 %.  
 
Es desplaçarà  un dels pous de registre de l’Avinguda del Vallès  per poder executar el nou paviment d’accés 
al col·legi. 
 
 
3.5 Obres de fàbrica i murs   
 
Amb l’objectiu de salvar el desnivell, entre l’accés actual al pati del col·legi i la nova plaça que projecta la 
memòria  valorada, s’ha previst una línea de mur de blocs de formigó de 30 cm. de gruix formant una nova 
rampa d’accés. 
 
 
3.6 Enllumenat públic 
 
No es preveu cap actuació en l’enllumenat públic existent, mantenint-se els bàculs existents al carrer 
Avinguda del Vallès i ronda Arraona, així com  els dos projectors existents a l’interior del col·legi que il·luminen 
la zona d’accés. 
 
 
 
 



 

3.7 Jardineria i reg 
 
Les obres  preveuen  l’enjardinament i la xarxa de reg dels parterres situats entre la nova pavimentació  i la 
tanca actual del col·legi  mitjançant 4 parterres, així com la plantació de 15 arbres més. Aquests parterres 
tenen una pendent cap a l’interior del paviment de la plaça, permeten salvar la diferent entrega entre el nou 
paviment de formigó i la tanca existent del col·legi. 
 
En els parterres no es preveu la plantació de gespa  pel seu elevat cost de manteniment i s’ha previst la 
plantació de set espècies arbustives i cinc especies arbòries. 
 
Les especies arbustives a plantar són les següents: 
 

• Espigol. Lavanda Angustifolia 
• Arum Italicum 
• Carex Comans Frosted Curls 
• Penniseetum Setaceum 
• Carex Flacca 
• Carex Grayi 
• Camamilla. Matricaria Recutita 

 
Les especies arbòries a plantar són: 
 

• Tipuana Tipu. Tipuana 
• Jacaranda Mimosifolia. Xicaranda 
• Prunus Cerasifera Nigra 
• Magnolia Grandiflora. Magnolia 

 
La xarxa de reg dels parterres s’ha distribuït en 2 sectors de reg per degoteig. La memòria valorada aprofita la 
xarxa d’aigua existent a la vorera del carrer Ronda  Arraona, i  estarà formada  per una xarxa primària de P.E,  
una xarxa secundaria i una xarxa de degotadors inserits. 
 
La xarxa de reg de l’arbrat estarà destinada tant sols al reg dels arbres de nova plantació. Aquesta xarxa 
contindrà un anell obert amb degotadors inserits per a cada arbre de nova plantació. 
 
 
3.8 Elements Urbans 
 
Els materials d’urbanització escollits responen a la voluntat de facilitar la seva posada en obra, optimitzant el 
rendiment de la seva col·locació, garantint la seva durabilitat, ajustant el cost i possibilitant la reposició i 
manteniment posteriors. 
 
Els elements urbans a emprar són: 
 
3.8.1  Paviments 
 

• Paviment de lloseta hidràulica prefabricada de formigó de 20x20x4 cm. tipus panot. 
• Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x8 cm. tipus llosa Vulcano de Breinco o 

equivalent. 
• Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm. tipus llosa Vulcano de Breinco o 

equivalent. 
• Paviment de formigó HF-4,5 MPA  “in situ” amb acabat remolinat mecànic. 
• Paviment terris continu natural Airpaq o equivalent de 6 cm. de gruix 

 
 
 
 

 
 
3.8.2  Vorades, rigoles, encintat i gaons.  
 

• Vorada formada per platina d’acer galvanitzat 
• Rigola blanca de rajola hidràulica de 20x20x8 cm. 
• Encintat de peces prefabricades de formigó  de 30x20x10 cm. tipus Programa Zhen de Breinco o 

equivalent. 
• Graons de peces prefabricats de formigó de 120x40x15 cm. tipus Superestep de Breinco o equivalent. 
• Senyalització de cada graó en tota la seva longitud amb una franja de 5 cm. d’amplada enrasada amb 

l’alçaria situada a 3 cm. de la vora que contrasti en textura i color amb el paviment del graó. 
• Vorada recta de formigó de 15x25 cm. 

 
 
3.8.3  Guals 
 

• Gual de vianants model 120 de peces prefabricades de formigó tipus ICA o equivalent 
 
 
3.8.4  Escossells 
 

• Escossell rectangular de 1,20 x 1,10 m. de xapa d’acer galvanitzat 
• Escossell circular de D. 1,20 m. de xapa d’acer galvanitzat 

 
 
3.8.5  Reixa embornal 
 

• Reixa abatible amb embornal de recollida d’aigües model Barcelona de fosa, de mides 70x30 cm. 
 
 
3.8.6  Mobiliari urbà 
 

• Banc  Neoromàntic de 1,75 m. de llarg de pota clàssica, de fusta d’Iroko tractada amb oli i suport de 
fosa de ferro 

• Cadira Neoromàntica de 55 cm. de llarg de pota clàssica, de fusta d’Iroko tractada amb oli i suport de 
fosa de ferro 

• Paperera model Barcelona, trabucable i metàl·lica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 PRESSUPOST DE L’OBRA 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
 
CAPITOL 1   Enderrocs      1.405,78 €. 

CAPITOL 2   Moviment de Terres     9.203,40 € 

CAPTOL  3   Pavimentació               58.693,17 €. 

CAPITOL 4   Obres de fabrica. Murs    8.270,44  €. 

CAPITOL 5   Drenatge i Clavegueram               6.827,16       €. 

CAPITOL 6   Jardineria, arbrat i plantacions         

CAPITOL 7   Mobiliari urbà 

CAPITOL 8   Seguretat i Salut               1.500,00        €. 

CAPITOL 9   Control de Qualitat       600,00        €.  

 

 PRESSUPOST EXECUICO MATERIAL    86.499,95 €. 

 

13,00 % Despeses generals   SOBRE  86.499,95 €.  11.244,99 €. 

  6,00 % Benefici industrial      SOBRE  86.499,95 €.    5.190,00 €. 

 

 

Pressupost execució per contracte                        102.934,94 €. 

 

 

21,00 %  IVA  SOBRE  101.341,25 €.              21.616,34 €. 

 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA  IVA INCLOS           124.551,28 €.    

   

El pressupost d’execució per contracta puja la quantitat de: 

 

CENT VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN- EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS 

    

         

 Sant  Quirze del Vallès,  5 de febrer  de 2015 

 

Francesc Fortuny Agramunt 

 

arquitecte municipal 
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MILLORA DE LA MOBILITAT AL PARC SITUAT DAVANT CEIP PURIFICACIO SALAS

AMIDAMENTS Data: 18/02/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 01  ENDERROCS

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampa gimnas 1,000 4,000 5,500 22,000
3 Paviment acces pati central 1,000 5,500 23,000 126,500
4 1,000 5,000 3,500 17,500
6 Paviment pati acces preescolar 1,000 5,500 7,500 41,250

TOTAL AMIDAMENT 207,250

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Restes vorada existen en espai exterior 1,000 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tanca existen pati tocant gimnas 1,000 17,000 17,000
3 Tanca existent pati preescolar 1,000 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 F2111044 m3 Enderroc rampa aillada exisrtent d'acces al pati del col.legi de 0,60 m d'alçària, amb enderroc de fonaments,
solera, paviment, escales, murets i baranes existents, sense incloure transport ni gestió de residus ni residus
especials, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 13,000 2,000 0,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 F2194U01 u Desmontatge suports i planxa coberta del porxo d'acces existent, incloses les feines pel seu posterior montatge
un cop estigui acabada la nova rampa d'accés.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Cami peatonal 1,000 186,000 2,000 372,000
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AMIDAMENTS Data: 18/02/15 Pàg.: 2

3 Espai a pavimentar 1,000 17,250 9,500 163,875
4 1,000 12,500 4,500 56,250
5 1,000 13,000 9,000 117,000
6 1,000 7,000 8,000 56,000
7 1,000 28,000 4,000 112,000
8 1,000 5,750 8,500 48,875
9 1,000 4,250 13,500 57,375

10 1,000 22,000 5,400 118,800
11 1,000 7,500 4,500 33,750
12 1,000 21,750 5,400 117,450
13 1,000 22,000 12,000 264,000

TOTAL AMIDAMENT 1.517,375

2 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Formacio caixa espai a pavimentar 1,000 17,250 9,500 0,260 42,608
2 1,000 12,500 4,500 0,260 14,625
3 1,000 13,000 9,000 0,260 30,420
4 1,000 7,000 8,000 0,260 14,560
5 1,000 28,000 4,000 0,260 29,120
6 1,000 5,750 8,500 0,260 12,708
7 1,000 4,250 13,500 0,260 14,918
8 1,000 22,000 5,400 0,260 30,888
9 1,000 7,500 4,500 0,260 8,775

10 1,000 1,000 78,950 0,260 20,527
11 1,000 1,000 129,750 0,260 33,735
13 Rebaix terres nivellacio cota caixa de paviment 1,000 14,000 5,500 0,400 30,800
14 zona acces pati
16 Formació caixa cami amb paviment Airpaq 1,000 186,000 2,000 0,160 59,520

TOTAL AMIDAMENT 343,204

3 F921201F m3 Submninistre i col.locació de subbase de tot-u artificial, amb rebliment, estesa i piconat de terres amb maquines
no automotrius amb compactació del 95 % PM. Amidament sobre el perfil longitudinal de l'adaptació del nou
paviment als accessos del col.legi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Zona acces rampa 1,000 5,250 9,000 0,400 18,900
2 1,000 1,250 6,500 8,125
3 1,000 81,250 0,400 32,500
4

5 Formacio capa de subbase granular sobre

6 el qeu s'assentara el paviment de formigo
7 1,000 12,500 4,500 0,100 5,625
8 1,000 13,000 9,000 0,100 11,700
9 1,000 7,000 8,000 0,100 5,600

10 1,000 28,000 4,000 0,100 11,200

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/02/15 Pàg.: 3

11 1,000 5,750 8,500 0,100 4,888
12 1,000 4,250 13,500 0,100 5,738
13 1,000 22,000 5,400 0,100 11,880
14 1,000 7,500 4,500 0,100 3,375
15 1,000 21,750 5,400 0,100 11,745
16 1,000 22,000 12,000 0,100 26,400
17 -1 91,000 0,100 -9,1
18

19 Formqació capa de subbase granular paviment
Airpaq

1,000 186,000 2,000 0,100 37,200

TOTAL AMIDAMENT 185,776

4 F92120AP PA Sanejat de blandons en el tram de cami peatonal; excavació i replè de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del MM, deixant les terres al costat. Inclòs el transport i cànon de les terres no aprofitables a
l'abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Partida alçada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana, incloent el rebliment posterior de la rasa i la càrrega mecànica delmaterial sobrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segon les especificacions de la DT, d'acord amb els perfils
longitudinals i transversals aixecats durant l'execució de l'obra. No s'ha d'abonar l'excés d'excavacio que s'hagi
produit sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material, ni els trerbhalls qeu calguin per
reomplir-lo.
Incloula càrrega i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rasa 1 1,000 28,000 0,500 0,800 11,200
2 Rasa 2 1,000 8,000 0,500 0,400 1,600
3 Rasa 3 1,000 28,000 0,500 0,400 5,600
4 Rasa 4 1,000 21,000 0,500 0,800 8,400
5 Rasa 5 1,000 27,000 0,500 0,400 5,400
6 Rasa 6 1,000 21,000 0,500 0,800 8,400
7 Rasa 7 1,000 11,000 0,500 0,400 2,200
8 Rasa 8 1,000 8,000 0,500 0,400 1,600
9 Rasa 9 1,000 27,000 0,500 0,800 10,800

TOTAL AMIDAMENT 55,200

6 F2R64233 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 10 t, amab un recorregut fins a 20 km.
Criteri amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament del 15 %, o qualsevol altre acceptat previament i expressament per
la DF.
La partida d'bra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de  l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 343,204 1,150 394,685

TOTAL AMIDAMENT 394,685

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 343,204 1,150 394,685

TOTAL AMIDAMENT 394,685

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 03  PAVIMENTACIO

1 F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T UT M G
2 Cami 2,000 186,000 0,130 48,360

TOTAL AMIDAMENT 48,360

2 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc sobre base de formigó de 13cm de gruix. Inclòs el morter
blanc de la rigola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T UT M
2 CAMÍ 2,000 186,000 372,000

TOTAL AMIDAMENT 372,000

3 F9G123LO m2 Paviment terris continu natural Aripaq o equivalent, de 6cm de gruix amb àrid de granulometria 0/4 de tipus caliç
o sauló, impermeabilitzat o estabilitzat amb lligant incolor basat en calcim de vidre i reactius bàsics, estesa,
anivella i compactat al 95% PM. Totalment acabat i assajat per organisme oficial competent. Color natural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 186,000 1,600 297,600
3

TOTAL AMIDAMENT 297,600

4 F965U210 M Vorada recta de formigó T2 de 15X25 cm, col.locades amb morrter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165L. Inclòs fonament de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T UT M
2 Entrega paviment amb tanca col.legi 1,000 37,000 37,000
3 1,000 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 61,000

5 F9G2E2G8 m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de 16 cm. de gruix, de consistència plàstica, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superificial a definir per la direcció facultativa, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars, color a decidir per la direcció facultativa, rentat amb incorporació de
desactivant i / o ratllat mecanic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bisella que sigui necessari per formar
cada llosa del paviment amb la seva entrega amb el paviment de les peces prefabricades de la casa Betulo, i
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per la formació d'escossells. Inclosa la formació de juns oberts amb encofrat i bissells i/o junts amb mitjans
mecanics de 6 a 8 mm. d'amplaria i de 2 cm. de fondaria. Tot inclos completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Llosa 1 1,000 18,500 4,350 0,160 12,876
2 Llosa 2 1,000 16,500 3,800 0,160 10,032
3 Llosa 3 1,000 14,500 3,800 0,160 8,816
4 Llosa 4 1,000 12,000 3,800 0,160 7,296
5 Llosa 5 1,000 8,500 3,800 0,160 5,168
6 Llosa 6 1,000 5,500 3,800 0,160 3,344
7 Llosa 7 1,000 4,000 3,800 0,160 2,432
8 Llosa 8 1,000 4,000 3,800 0,160 2,432
9 Llosa 9 1,000 4,000 3,800 0,160 2,432

10 Llosa 10 1,000 4,000 3,800 0,160 2,432
11 Llosa 11 1,000 4,000 3,800 0,160 2,432
12 Llosa 12 1,000 4,000 3,800 0,160 2,432
13 Llosa 13 1,000 6,000 3,800 0,160 3,648
14 Llosa 14 1,000 5,500 3,800 0,160 3,344
15 Llosa 15 1,000 5,000 3,800 0,160 3,040
16 Llosa 16 1,000 4,500 3,800 0,160 2,736
17 Llosa 17 1,000 3,500 3,800 0,160 2,128
18 Llosa 18 1,000 22,000 4,300 0,160 15,136
19 Llosa 19 1,000 15,500 4,800 0,160 11,904
20 Llosa 20 1,000 13,000 4,300 0,160 8,944
21 Llosa 21 1,000 11,000 4,300 0,160 7,568
22 Llosa 22 1,000 12,500 4,300 0,160 8,600
23 Llosa 23 1,000 7,500 4,300 0,160 5,160
24 Llosa 24 1,000 3,000 5,000 0,160 2,400
25 Llosa 25 1,000 13,500 4,500 0,160 9,720
26 Llosa 26 1,000 8,500 4,600 0,160 6,256

TOTAL AMIDAMENT 152,708

6 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Llosa 1 1,000 18,500 4,350 80,475
2 Llosa 2 1,000 16,500 3,950 65,175
3 Llosa 3 1,000 14,500 3,950 57,275
4 Llosa 4 1,000 12,000 3,950 47,400
5 Llosa 5 1,000 8,500 3,950 33,575
6 Llosa 6 1,000 5,500 3,950 21,725
7 Llosa 7 1,000 4,000 3,950 15,800
8 Llosa 8 1,000 4,000 3,950 15,800
9 Llosa 9 1,000 4,000 3,950 15,800

10 Llosa 10 1,000 4,000 3,950 15,800
11 Llosa 11 1,000 4,000 3,950 15,800
12 Llosa 12 1,000 4,000 3,950 15,800
13 Llosa 13 1,000 6,000 3,950 23,700
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14 Llosa 14 1,000 5,500 3,950 21,725
15 Llosa 15 1,000 5,000 3,950 19,750
16 Llosa 16 1,000 4,500 3,950 17,775
17 Llosa 17 1,000 3,500 3,950 13,825
18 Llosa 18 1,000 22,000 4,450 97,900
19 Llosa 19 1,000 15,500 4,950 76,725
20 Llosa 20 1,000 13,000 4,950 64,350
21 Llosa 21 1,000 11,000 4,450 48,950
22 Llosa 22 1,000 12,500 4,450 55,625
23 Llosa 23 1,000 7,500 4,450 33,375
24 Llosa 24 1,000 3,000 5,000 15,000
25 Llosa 25 1,000 13,500 4,500 60,750
26 Llosa 26 1,000 8,500 4,600 39,100
28 Base llosa rampa accés pati escolar 1,000 91,000 91,000

TOTAL AMIDAMENT 1.079,975

7 F9V3H73N m Esglaó de peces prefabricades de formigó de 120x40x15 cm. massis, color a decidir per la direcció facultativa,
model Superstep de Breinco o equivalent, col.locat a truc de maceta amb nmorter mixt 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 9,000 9,000
2 1,000 9,500 9,500
3 1,000 10,000 10,000
4 1,000 4,000 4,000
5 2,000 4,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 41,500

8 F9F5UE20 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40 x 40 cm i 8cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco, o
equivalent, colors a decidir per la direccio facultativa, amb base de 15 cm.de formigó inclosa. Inclòs encintat de
peces prefabricades de formigó de 30x20x10 cm tipus programa zhen de breinco, o equivalent, color a definir
per la direccio facultativa, base de 15 cm de formigó inclosa. Inclosa la col.locació d'aplacat del mateix
prefabricat de formigó , incloent elements d'ancoratge i fixació a la superificie revestida del mur lateral de la
rampa d'accés al pati de preescolar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Franja de 0.80
2 Franja 1 1,000 14,800 1,100 16,280
3 Franja 2 1,000 9,000 1,100 9,900
4 Franja 3 1,000 3,000 1,100 3,300
5 Franja 4 1,000 3,000 1,100 3,300
6 Franja 5 1,000 3,000 1,100 3,300
7 Franja 6 1,000 3,000 1,100 3,300
8 Franja 7 1,000 4,500 1,100 4,950
9 Franja 8 1,000 3,000 1,100 3,300

10 Franja 9 1,000 21,000 1,100 23,100
11 Franja 10 1,000 11,000 1,100 12,100
12 Franja 11 1,000 9,000 1,100 9,900
14 Franja de 0.30
15 Franja A 1,000 18,000 0,300 5,400
16 Franja B 1,000 13,000 0,300 3,900
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17 Franja C 1,000 7,000 0,300 2,100
18 Franja D 1,000 4,000 0,300 1,200
19 Franja E 1,000 4,000 0,300 1,200
20 Franja F 1,000 4,000 0,300 1,200
21 Franja G 1,000 6,000 0,300 1,800
22 Franja H 1,000 5,000 0,300 1,500
23 Franja I 1,000 3,500 0,300 1,050
24 Franja J 1,000 15,000 0,300 4,500
25 Franja K 1,000 10,000 0,300 3,000
26 Franja L 1,000 6,000 0,300 1,800

TOTAL AMIDAMENT 121,380

9 F9F5UF20 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20 x 20 cm i 8cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco, o
equivalent, colors a decidir per la direccio facultativa, amb base de 15 cm.de formigó inclosa, formantnova
rampa i plataforma acces pati esocla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampa 1,000 38,500 38,500
2 Plataforma accés 1,000 52,500 52,500

TOTAL AMIDAMENT 91,000

10 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzatdade 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Franja 1 1,000 18,500 18,500
2 1,000 13,500 13,500
3 Franja 2 1,000 12,000 12,000
4 Franja 3 1,000 72,000 72,000
5 Franja 4 1,000 51,000 51,000
6 Franja 5 1,000 26,000 26,000
7 Franja 6 1,000 7,500 7,500
8 Franja 7 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 230,500

11 K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior formació lateral rampa accés, amb planxa d'acer corten de 6 mm de
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos parap propciona de susbestructrua d'acer laminat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 6,000 0,500 3,000
2 1,000 0,900 0,500 0,450

TOTAL AMIDAMENT 3,450

12 F991UA50 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 1.10x110x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 13,000 13,000
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

13 F991UA80 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 110 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F985A70T m Peces rectes i corbes de trobada amb la vorada existent dels nous guals, en els extrems dels passos de
vianants de peces de formigó, doble capa, 60x60 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, de la casa ICA o
similar. Incloses totes les feines necessaries d'enderroc de la vorada existent per deixar la partida totalmenet
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 4,000 8,000
2 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 9,500 9,500
2 1,000 10,000 10,000
3 1,000 3,500 3,500
4 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

16 F9E1310A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, Inclosa la subbase de formigó
HM-20 de 10 cm. de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 22,000 2,500 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 04  OBRES DE FABRICA. MURS

1 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 18,000 0,500 0,500 9,000
2 1,000 5,000 0,500 0,500 1,250

TOTAL AMIDAMENT 10,250
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2 F3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 18,000 0,500 18,000
2 1,000 5,000 0,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 20,500

3 F31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 18,000 0,500 0,500 9,000
2 1,000 5,000 0,500 0,500 1,250

TOTAL AMIDAMENT 10,250

4 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
Quantia de ferro 40 Kg / m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 80,000 18,000 0,500 0,500 360,000
2 40,000 5,000 0,500 0,500 50,000

TOTAL AMIDAMENT 410,000

5 F618U001 ml Formació de mur de bloc de 30 cm. degruix d'alçaria < 1 m., de morter de ciment armat de dimensions segons
planol de detall rampa i escales acces al pati de preescolar, per mitja de blocs foradats de morter de ciment de
dimensions 40x20x30 cm., per a revestir col.locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10.
Inclos armadures de diametre 12 mm al seu interior conformant 4 barres per bloc en vertical, i tot el conjunt
formigonat amb HA-25, inclos també encofrat necessari per l'enetrega de la rampa amb el paviment i la tanca
del col.legi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Plataforma acces escales preescolar 2,000 8,000 16,000
2 1,000 5,000 5,000
3 Rampa acces 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

6 F6A15JB0 m Subninistre i nova col.locacio tanca metalica existent als patis del col.legi de reixat d'acer d'1,5 m d'alçària
format per panells de 2,75 x 1,5 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular
de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix amb acabat galvanitzat , col·locat sobre daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 F6A14RTB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de perfil HEB-100 mm,
passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FB15B181 u Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de
llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina,
col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 G45C17B3 m3 Formigo per a lloses, HA-25/P/10/L, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm. abocat
amb cubilot per a rampa i plataforma acces pati del col.legi, inclòs l'acer B 500 SD de l'armat en quantia de 50
Kg /m3, incloent cercols perimetrals, separadors, solapaments, retalls, armadures de muntatge i la part
proporcional d'encofrat necessari per a l'execucio de la llosa i els cercols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampa 1,000 38,500 0,160 6,160
2 1,000 52,500 0,160 8,400

TOTAL AMIDAMENT 14,560

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 05  DRENATGE I CLAVEGUERAM

1 FD5K5248 m Caixa per a interceptor de 70x30 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Franja A 3,000 1,600 4,800
2 Franja B 2,000 1,600 3,200
3 Franja C 1,000 1,600 1,600
4 Franja D 1,000 0,800 0,800
5 Franja E 1,000 0,800 0,800
6 Franja F 1,000 0,800 0,800
7 Franja G 1,000 0,800 0,800
8 Franja H 1,000 0,800 0,800
9 Franja 9 1,000 6,500 6,500

10 2,000 1,600 3,200
11 Franja 10 3,000 1,600 4,800
12 Franja 11 2,000 1,600 3,200

TOTAL AMIDAMENT 31,300

2 FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 70x30 cm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Franja A 3,000 1,600 4,800

Euro



MILLORA DE LA MOBILITAT AL PARC SITUAT DAVANT CEIP PURIFICACIO SALAS

AMIDAMENTS Data: 18/02/15 Pàg.: 11

2 Franja B 2,000 1,600 3,200
3 Franja C 1,000 1,600 1,600
4 Franja D 1,000 0,800 0,800
5 Franja E 1,000 0,800 0,800
6 Franja F 1,000 0,800 0,800
7 Franja G 1,000 0,800 0,800
8 Franja H 1,000 0,800 0,800
9 Franja 9 1,000 6,500 6,500

10 2,000 1,600 3,200
11 Franja 10 3,000 1,600 4,800
12 Franja 11 2,000 1,600 3,200

TOTAL AMIDAMENT 31,300

3 FD7F5575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rasa 1 1,000 28,000 28,000
2 Rasa 2 1,000 8,000 8,000
3 Rasa 3 1,000 28,000 28,000
4 Rasa 4 1,000 21,000 21,000
5 Rasa 5 1,000 27,000 27,000
6 Rasa 6 1,000 21,000 21,000
7 Rasa 7 1,000 11,000 11,000
8 Rasa 8 1,000 8,000 8,000
9 Rasa 9 1,000 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 179,000

4 FDG3U001 UT Connexió d'escomeses de recollida del drenatge d'aigues pluvials amb pous de registre i embornals existents.
Incloses totes les feines necessaries per deixar la partida totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FD5J535E u Trasllat pou interceptor existent i nova rormació de caixa per a pou-intercepetor de 50x50x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:2:10 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Incloses totes les feines necessaries per dexiar anul.lat el pou
actualment existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FD5Z8FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 500x500x70 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 06  JARDINERIA, ARBRAT I PLANTACIONS

1 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, inclosa la retirada de tota la materia orgànica i el fresat de
la soca fins a 20 cm de profunditat, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclòs canòns.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR45C62B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR43942A u Subministrament de Jacaranda mimosifolia 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR44F628 u Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39
cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR442437 u Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 10 a 12 cm, en contenidor de 25 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 A+B 0,000 10,500 4,500 0,350 0,000
2 C+D+E 0,000 3,750 27,000 0,350 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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7 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 A+B 0,000 10,500 4,500 0,070 0,000
2 C+D+E 0,000 3,750 27,000 0,070 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 FR4AY4G1 u Subministrament  i col.locació de Carex flacca en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 50,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR4AYU01 u Subministrament i col.locacio  de Carex flacca en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 50,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR4EE2B1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en test 11 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 150,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 FR4A26F2 u Subministrament i col.locacio d'Arum italicum encontenidor de 3 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 150,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 FR4AU002 u Subministrament i col.locacio de Carex Comands Frosted Curts en contenidor de 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 50,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 FR4AU03 u Subministrament i col.locacio de <pennisetun Setaceum en contenidor de 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 50,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FR4AYU02 u Subministrament i col.locacio de Matricaria Chamomilla en contenidor de 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 0,000 0,000
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV)
i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 A+B 1,000 10,500 4,500 0,000 0,000
2 C+D+E 1,000 3,750 27,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FRI3UU01 m2 Subministrament i col.locació de tela antiherbes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 A+B 1,000 10,500 4,500 0,000 0,000
2 C+D+E 1,000 3,750 27,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren,
inclosa la conexió a xarxa de sanejament del projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 21,000 0,000 0,000
2 1,000 29,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F2225121 m3 Excavació de rasa de 0,60 m.d'amplaria fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària com a màxim, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 0,000 21,000 0,600 0,400 0,000
2 0,000 29,000 0,600 0,400 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 0,000 21,000 0,400 0,000
2 0,000 29,000 0,400 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FJSA32E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 24 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
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connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

22 FDK282J9 u Adaptació de pericó de registre existent a l'entrada del Gimnas del col.legi per a connexió de la canonada de
reg per degoteig, d'acord amb els planols de projecte. Incloses totes les feines necessaries per deixar la
instal.lacio de reg en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 0,000 15,000 0,000
2 0,000 25,000 0,000
3 0,000 15,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 07  MOBILIARI URBA

1 FQ21U001 u Paperera de 70 L, model Barcelona formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm. de diametre i 1,5 mm.
de gruix, una planxa perforada de 2 mm. de gruix i perforacions de 5 mm. de diametre, una planxa base de
paperera de 3 mm. de gruix amb dues perforacons de 8 mm. de diametre per al desguas, 2 eios de gir, u
ntubular d'acer galvantizat de 30 mm. de diaemtre i 2 mm. de gruix,unsuport de paperera format per un tubular
rodo d'acer galavanitzat de 40 mm. de diamtre i 2 mm. de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades
a 6 amb dues perforacions de 12 mm. de diametre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades
per 4 perns d'expansió M8.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FQ11U001 u Banc neoromantic de fusta d'Iroko tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable de 175
cm. de llargaria, amb suprot de fosa de ferro GG20

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FQ11U002 u Banc neoromantic de fusta d'Iroko tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable de 55
cm. de llargaria, amb suprot de fosa de ferro GG20

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 H121U001 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra, inclos la seguretat vial, senyalitzacio, abalisament i
desviacions provisionls de trafic i peatons durant l'excució de les obres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC CEIP 17.11.14
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 XPAUU001 PA Partida alçada a justificar per a compliment del Pla de control de qualitat qeu haurà de ser aprovat per la
Direcció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 01 ENDERROCS

1 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 5)

4,30 207,250 891,18

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 4)

3,86 35,000 135,10

3 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

3,40 35,000 119,00

4 F2111044 m3 Enderroc rampa aillada exisrtent d'acces al pati del col.legi de 0,60 m
d'alçària, amb enderroc de fonaments, solera, paviment, escales,
murets i baranes existents, sense incloure transport ni gestió de
residus ni residus especials, amb bulldòzer i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 2)

8,50 13,000 110,50

5 F2194U01 u Desmontatge suports i planxa coberta del porxo d'acces existent,
incloses les feines pel seu posterior montatge un cop estigui acabada
la nova rampa d'accés. (P - 6)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.01 1.405,78

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

0,52 1.517,375 789,04

2 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre
camió (P - 8)

4,33 343,204 1.486,07

3 F921201F m3 Submninistre i col.locació de subbase de tot-u artificial, amb rebliment,
estesa i piconat de terres amb maquines no automotrius amb
compactació del 95 % PM. Amidament sobre el perfil longitudinal de
l'adaptació del nou paviment als accessos del col.legi.  (P - 21)

17,69 185,776 3.286,38

4 F92120AP PA Sanejat de blandons en el tram de cami peatonal; excavació i replè de
tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del MM,
deixant les terres al costat. Inclòs el transport i cànon de les terres no
aprofitables a l'abocador autoritzat.  (P - 22)

350,03 1,000 350,03

5 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana, incloent el rebliment
posterior de la rasa i la càrrega mecànica delmaterial sobrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segon les especificacions
de la DT, d'acord amb els perfils longitudinals i transversals aixecats
durant l'execució de l'obra. No s'ha d'abonar l'excés d'excavacio que
s'hagi produit sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material, ni els trerbhalls qeu calguin per reomplir-lo.
Incloula càrrega i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres  (P - 10)

8,87 55,200 489,62

6 F2R64233 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 10 t, amab un recorregut fins a 20 km.
Criteri amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament del 15 %, o qualsevol altre acceptat previament i
expressament per la DF.
La partida d'bra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de  l'abocador. (P - 13)

2,40 394,685 947,24
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7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

4,70 394,685 1.855,02

TOTAL Capítol 01.02 9.203,40

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 03 PAVIMENTACIO

1 F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat

(P - 25)

77,07 48,360 3.727,11

2 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc sobre base de formigó de 13cm de gruix.
Inclòs el morter blanc de la rigola.
(P - 26)

11,30 372,000 4.203,60

3 F9G123LO m2 Paviment terris continu natural Aripaq o equivalent, de 6cm de gruix
amb àrid de granulometria 0/4 de tipus caliç o sauló, impermeabilitzat
o estabilitzat amb lligant incolor basat en calcim de vidre i reactius
bàsics, estesa, anivella i compactat al 95% PM. Totalment acabat i
assajat per organisme oficial competent. Color natural. (P - 33)

16,00 297,600 4.761,60

4 F965U210 M Vorada recta de formigó T2 de 15X25 cm, col.locades amb morrter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165L. Inclòs
fonament de formigó. (P - 23)

18,87 61,000 1.151,07

5 F9G2E2G8 m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de 16 cm. de gruix, de consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
manual i mecànic, acabat superificial a definir per la direcció
facultativa, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars, color
a decidir per la direcció facultativa, rentat amb incorporació de
desactivant i / o ratllat mecanic-manual), inclou replanteig, l'encofrat
amb bisella que sigui necessari per formar cada llosa del paviment
amb la seva entrega amb el paviment de les peces prefabricades de la
casa Betulo, i per la formació d'escossells. Inclosa la formació de juns
oberts amb encofrat i bissells i/o junts amb mitjans mecanics de 6 a 8
mm. d'amplaria i de 2 cm. de fondaria. Tot inclos completament acabat.
(P - 34)

102,74 152,708 15.689,22

6 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 68)

2,90 1.079,975 3.131,93

7 F9V3H73N m Esglaó de peces prefabricades de formigó de 120x40x15 cm. massis,
color a decidir per la direcció facultativa, model Superstep de Breinco
o equivalent, col.locat a truc de maceta amb nmorter mixt 1:6 (P - 35)

32,43 41,500 1.345,85

8 F9F5UE20 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40 x 40 cm i 8cm de
gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco, o equivalent, colors a decidir per
la direccio facultativa, amb base de 15 cm.de formigó inclosa. Inclòs
encintat de peces prefabricades de formigó de 30x20x10 cm tipus
programa zhen de breinco, o equivalent, color a definir per la direccio
facultativa, base de 15 cm de formigó inclosa. Inclosa la col.locació
d'aplacat del mateix prefabricat de formigó , incloent elements
d'ancoratge i fixació a la superificie revestida del mur lateral de la
rampa d'accés al pati de preescolar. (P - 31)

56,84 121,380 6.899,24

9 F9F5UF20 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20 x 20 cm i 8cm de
gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco, o equivalent, colors a decidir per
la direccio facultativa, amb base de 15 cm.de formigó inclosa,
formantnova rampa i plataforma acces pati esocla. (P - 32)

56,83 91,000 5.171,53

10 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzatdade 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 24)

32,71 230,500 7.539,66

euros
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11 K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior formació lateral rampa
accés, amb planxa d'acer corten de 6 mm de gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques, inclos parap propciona de susbestructrua d'acer
laminat. (P - 70)

100,58 3,450 347,00

12 F991UA50 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 1.10x110x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 28)

154,95 13,000 2.014,35

13 F991UA80 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 110 cm de diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 29)

156,19 4,000 624,76

14 F985A70T m Peces rectes i corbes de trobada amb la vorada existent dels nous
guals, en els extrems dels passos de vianants de peces de formigó,
doble capa, 60x60 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntat amb morter, de la casa ICA o similar. Incloses
totes les feines necessaries d'enderroc de la vorada existent per
deixar la partida totalmenet acabada. (P - 27)

36,72 16,000 587,52

15 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:8 (P - 1)

11,59 27,000 312,93

16 F9E1310A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland, Inclosa la subbase de formigó
HM-20 de 10 cm. de gruix. (P - 30)

21,56 55,000 1.185,80

TOTAL Capítol 01.03 58.693,17

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 04 OBRES DE FABRICA. MURS

1 F2226243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 11)

10,18 10,250 104,35

2 F3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió (P - 17)

9,88 20,500 202,54

3 F31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió. (P - 15)

80,91 10,250 829,33

4 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, Quantia de ferro 40 Kg / m3 (P
- 16)

1,07 410,000 438,70

5 F618U001 ml Formació de mur de bloc de 30 cm. degruix d'alçaria < 1 m., de morter
de ciment armat de dimensions segons planol de detall rampa i
escales acces al pati de preescolar, per mitja de blocs foradats de
morter de ciment de dimensions 40x20x30 cm., per a revestir col.locat
amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10. Inclos
armadures de diametre 12 mm al seu interior conformant 4 barres per
bloc en vertical, i tot el conjunt formigonat amb HA-25, inclos també
encofrat necessari per l'enetrega de la rampa amb el paviment i la
tanca del col.legi.

(P - 18)

69,80 29,000 2.024,20

6 F6A15JB0 m Subninistre i nova col.locacio tanca metalica existent als patis del
col.legi de reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,75 x
1,5 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
60 mm i 2 mm de gruix amb acabat galvanitzat , col·locat sobre daus
de formigó (P - 20)

38,51 35,000 1.347,85

7 F6A14RTB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de

495,47 1,000 495,47

euros
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perfil HEB-100 mm, passador amb topall antiobertura, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 19)

8 FB15B181 u Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària,
amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3
muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 36)

1.488,77 1,000 1.488,77

9 G45C17B3 m3 Formigo per a lloses, HA-25/P/10/L, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 10 mm. abocat amb cubilot per a rampa
i plataforma acces pati del col.legi, inclòs l'acer B 500 SD de l'armat en
quantia de 50 Kg /m3, incloent cercols perimetrals, separadors,
solapaments, retalls, armadures de muntatge i la part proporcional
d'encofrat necessari per a l'execucio de la llosa i els cercols. (P - 67)

91,98 14,560 1.339,23

TOTAL Capítol 01.04 8.270,44

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 05 DRENATGE I CLAVEGUERAM

1 FD5K5248 m Caixa per a interceptor de 70x30 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 39)

65,27 31,300 2.042,95

2 FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 70x30 cm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 40)

71,80 31,300 2.247,34

3 FD7F5575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

8,56 179,000 1.532,24

4 FDG3U001 UT Connexió d'escomeses de recollida del drenatge d'aigues pluvials amb
pous de registre i embornals existents. Incloses totes les feines
necessaries per deixar la partida totalment acabada.  (P - 43)

197,23 4,000 788,92

5 FD5J535E u Trasllat pou interceptor existent i nova rormació de caixa per a
pou-intercepetor de 50x50x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Incloses totes les feines necessaries per dexiar anul.lat el pou
actualment existent. (P - 38)

143,91 1,000 143,91

6 FD5Z8FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 500x500x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 41)

71,80 1,000 71,80

TOTAL Capítol 01.05 6.827,16

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 06 JARDINERIA, ARBRAT I PLANTACIONS

1 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, inclosa la retirada
de tota la materia orgànica i el fresat de la soca fins a 20 cm de
profunditat, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km). Inclòs canòns. (P - 66)

106,64 0,000 0,00

2 FR45C62B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) 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 (P - 57)

97,07 0,000 0,00

3 FR43942A u Subministrament de Jacaranda mimosifolia 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 (P - 54)

74,40 0,000 0,00

euros
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4 FR44F628 u Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 12 a 14
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima
27,3 cm segons fórmules NTJ (P - 56)

90,46 0,000 0,00

5 FR442437 u Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre
de 10 a 12 cm, en contenidor de 25 l (P - 55)

160,09 0,000 0,00

6 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 52)

65,66 0,000 0,00

7 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 53)

51,58 0,000 0,00

8 FR4AY4G1 u Subministrament i col.locació de Carex flacca en alvèol forestal de
400 cm3 (P - 61)

0,72 0,000 0,00

9 FR4AYU01 u Subministrament i col.locacio de Carex flacca en alvèol forestal de
400 cm3 (P - 62)

0,69 0,000 0,00

10 FR4EE2B1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en test 11 cm (P - 64) 0,64 0,000 0,00
11 FR4A26F2 u Subministrament i col.locacio d'Arum italicum encontenidor de 3 L. (P -

58)
0,69 0,000 0,00

12 FR4AU002 u Subministrament i col.locacio de Carex Comands Frosted Curts en
contenidor de 3L (P - 59)

3,68 0,000 0,00

13 FR4AU03 u Subministrament i col.locacio de <pennisetun Setaceum en contenidor
de 3L (P - 60)

2,26 0,000 0,00

14 FR4AYU02 u Subministrament i col.locacio de Matricaria Chamomilla en contenidor
de 3L (P - 63)

3,73 0,000 0,00

15 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una
amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %
(P - 51)

0,12 0,000 0,00

16 FRI3UU01 m2 Subministrament i col.locació de tela antiherbes (P - 65) 3,73 0,000 0,00
17 FD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren, inclosa la conexió a xarxa de
sanejament del projecte (P - 37)

24,89 0,000 0,00

18 F2225121 m3 Excavació de rasa de 0,60 m.d'amplaria fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 9)

7,96 0,000 0,00

19 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 12)

3,73 0,000 0,00

20 FJSA32E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 46)

354,41 0,000 0,00

21 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 47)

101,22 0,000 0,00

22 FDK282J9 u Adaptació de pericó de registre existent a l'entrada del Gimnas del
col.legi per a connexió de la canonada de reg per degoteig, d'acord
amb els planols de projecte. Incloses totes les feines necessaries per
deixar la instal.lacio de reg en funcionament.   (P - 44)

147,09 0,000 0,00

23 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 45)

2,34 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.06 0,00

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 07 MOBILIARI URBA
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1 FQ21U001 u Paperera de 70 L, model Barcelona formada per un tubular d'acer
galvanitzat de 20 mm. de diametre i 1,5 mm. de gruix, una planxa
perforada de 2 mm. de gruix i perforacions de 5 mm. de diametre, una
planxa base de paperera de 3 mm. de gruix amb dues perforacons de
8 mm. de diametre per al desguas, 2 eios de gir, u ntubular d'acer
galvantizat de 30 mm. de diaemtre i 2 mm. de gruix,unsuport de
paperera format per un tubular rodo d'acer galavanitzat de 40 mm. de
diamtre i 2 mm. de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm. de diametre per
cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns
d'expansió M8.  (P - 50)

109,57 0,000 0,00

2 FQ11U001 u Banc neoromantic de fusta d'Iroko tractada amb oli i collada als
suports amb cargols d'acer inoxidable de 175 cm. de llargaria, amb
suprot de fosa de ferro GG20 (P - 48)

354,28 0,000 0,00

3 FQ11U002 u Banc neoromantic de fusta d'Iroko tractada amb oli i collada als
suports amb cargols d'acer inoxidable de 55 cm. de llargaria, amb
suprot de fosa de ferro GG20 (P - 49)

270,70 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.07 0,00

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 H121U001 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra, inclos la
seguretat vial, senyalitzacio, abalisament i desviacions provisionls de
trafic i peatons durant l'excució de les obres (P - 69)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.08 1.500,00

Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 XPAUU001 PA Partida alçada a justificar per a compliment del Pla de control de
qualitat qeu haurà de ser aprovat per la Direcció de l'obra (P - 71)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.09 600,00

euros



MILLORA DE LA MOBILITAT AL PARC SITUAT DAVANT CEIP PURIFICACIO SALAS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/02/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS 1.405,78
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 9.203,40
Capítol 01.03  PAVIMENTACIO 58.693,17
Capítol 01.04  OBRES DE FABRICA. MURS 8.270,44
Capítol 01.05  DRENATGE I CLAVEGUERAM 6.827,16
Capítol 01.06  JARDINERIA, ARBRAT I PLANTACIONS 0,00
Capítol 01.07  MOBILIARI URBA 0,00
Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 1.500,00
Capítol 01.09  CONTROL DE QUALITAT 600,00
Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14 86.499,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

86.499,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PARC CEIP 17.11.14 86.499,95

86.499,95

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 86.499,95

13 % Despeses Generals SOBRE 86.499,95...................................................................... 11.244,99

6 % Benefici Industrial SOBRE 86.499,95............................................................................ 5.190,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 102.934,94

21 % IVA SOBRE 102.934,94.............................................................................................. 21.616,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 124.551,28

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent vint-i-quatre mil cinc-cents cinquanta-un euros amb vint-i-vuit centims



 
 
 
C.   PLANOLS INFORMACIO 
 
I.01 Situació     escala:   10.000 
I.02 Emplaçament     escala:      5.000 
I.03 Estat actual. Fotoplà    escala:        500 
I.04 Estat actual. Base cartogràfica  escala:        500 
 
 











 
 
D.   PLÀNOLS ORDENACIÓ 
 
O.01 Encaix Territorial     escala:      5000 
O.02 Encaix en l’àmbit     escala:      1000 
O.03 Planta Proposta     escala:        500 
O.04 Plànol replanteig     escala:        500 
O.05 Drenatge i sanejament    escala:        500 
O.06 Instal·lació Reg     escala:        500 
O.07 Plànol Jardineria     escala:        500 
O.08 Plànol detalls              escala         500 
O.09    Detall 1      escala         100 
O.10    Detall 2         escala         100 
O.11    Detall 3      escala           40 
O.12 Detall 4      escala           40 
O.13 Detall formació rampa     escala           20 
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