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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 01  ÀMBIT RIERA
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Moviment de terres T
2 depressió 1 1,000 32,400 32,400 C#*D#*E#*F#
3 depressió 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 canal 3 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 camí 1,000 38,325 38,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,725

2 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 Caixa de paviment T
2 1,000 47,600 47,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,600

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori.
Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte

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

1 Camins de formigó T
2 c1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 c2 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
4 c3 1,000 468,000 468,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 578,000

4 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Caixa de paviment T
2 1,000 47,600 47,600 C#*D#*E#*F#
3 Moviment de terres T
4 depressió 1 1,000 32,400 32,400 C#*D#*E#*F#
5 depressió 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 canal 3 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 camí 1,000 38,325 38,325 C#*D#*E#*F#
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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 2

8 *Projecte v1 T
9 Pou de drentatge 1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#

10 Pericó 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
11 *Projecte v2 T
12 Pous camí riu 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A origen" P 25,000 43,616

TOTAL AMIDAMENT 218,081

5 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics

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

1 Terraple T
2 Moviment de terres T
3 depressió 1 1,000 358,000 358,000 C#*D#*E#*F#
4 depressió 2 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
5 canal 3 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
6 camí 1,000 15,330 15,330 C#*D#*E#*F#
7 T
8 camí 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
9 camí aport 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,130

6 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Pou de drentatge 1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Pericó 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
3 Projecte v2 T
4 Pous camí riu 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,140

7 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
considerant anada, descàrrega i tornada

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

1 Caixa de paviment T
2 1,000 47,600 47,600 C#*D#*E#*F#
3 Moviment de terres T
4 depressió 1 1,000 32,400 32,400 C#*D#*E#*F#
5 depressió 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 canal 3 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 camí 1,000 38,325 38,325 C#*D#*E#*F#
8 *Projecte v1 T
9 Pou de drentatge 1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#

10 Pericó 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
11 *Projecte v2 T
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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 3

12 Pous camí riu 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A origen" P 25,000 43,616

TOTAL AMIDAMENT 218,081

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 01  ÀMBIT RIERA
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 01  ÀMBIT RIERA
Subcapítol 03  DRENATGE

1 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de fondària, format per reblert de graves de formigó reciclat tipus
reble, i embolcallat per Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir. Inclou p/p de l'excavació. Totalment acabat segons indicacions de la DF

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F3J2ARDZ m3 Escullera amb gabions

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

1 1,000 25,000 1,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 2DB1ARD4 m2 Gavions flexibles vegetables Aquanel

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

1 1,000 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

4 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 F3J2ARD1 m3 Pedraple amb reble de 50 a 70mm, col·locats amb pala carregadora

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

EUR



Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 4

1 Pedraple T
2 1,000 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 01  ÀMBIT RIERA
Subcapítol 04  PAVIMENTS

1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó armat i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada. Inclou formació de caixa per encofrat.

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

1 Camins de formigó T
2 c1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 c2 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
4 c3 1,000 468,000 468,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 578,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 01  ÀMBIT RIERA
Subcapítol 06  MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 01  ÀMBIT RIERA
Subcapítol 07  JARDINERIA

1 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 2.441,200 2.441,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.441,200

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 01  OPERACIONS PREVIES
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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 5

1 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

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

1 Projecte v2 T
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 F21RARD1 u Tala controlada directa, 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 més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F21RARD2 u Tala controlada de canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

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

1 1,000 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

4 F21RARD3 u Tala controlada de rizomes canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

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

1 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis

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

1 Aesculus
2 Acer i Pi
3 Ambit millora
4 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 PAUX0001 u Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa, per a actuacions imprevistes durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 6

Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Excavacio terres T
2 Talus 33,333 24,000 799,992 C#*D#*E#*F#
3 Eliminacio mota pins 20,000 4,900 98,000 C#*D#*E#*F#
4 zona populus alba 30,000 0,900 27,000 C#*D#*E#*F#
5 rampa escala 1,550 24,300 37,665 C#*D#*E#*F#
6 eliminació mota 2 90,000 0,500 45,000 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes T
8 2,000 0,400 0,400 0,700 0,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.007,881

2 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 Camins Formigó T
2 camins 1,000 537,000 0,200 107,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 101,800 0,200 20,360 C#*D#*E#*F#
5 Camins Sauló T
6 camins 1,000 108,000 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,960

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori.
Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte

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

1 Camins Formigó T
2 camins 1,000 537,000 537,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 101,800 101,800 C#*D#*E#*F#
5 Camins Sauló T
6 camins 1,000 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 809,800

4 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 7

1 Estesa de terres T
2 639,000 639,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,000

5 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
considerant anada, descàrrega i tornada

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

1 Estesa de terres T
2 639,000 639,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Excavacio terres T
2 Talus 33,333 24,000 0,300 239,998 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 25,000 60,000 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 299,998

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 03  DRENATGE

1 FD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300 mm, amb reixa de
fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

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

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava
embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre,
inclús càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

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

1 Canal zona mur 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 FD7J9325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
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Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 8

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

1 Canal zona font 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 ED35ARDY u Subministrament i muntatge de pericó de formigó, de dimensions 40x40x60 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus Tango de la casa Benito o
equivalent, classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal. Inclús connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la tuberia instal·lada.

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

1 *Previsió de connexio 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 04  PAVIMENTS

1 2953ARD8 m2 Ferm flexible asfaltic per a freqüència baixa de trànsit pesat, de 4 cm de gruix, format per paviment de
tractament superficial de mescla bituminosa contínua en calent amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3.
S'inclou reg amb adhitius especials a la base de formigó existent per garantir la flexibilitat del paviment, i p.p. de
parxejat de zones en mal estat.

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

1 1,000 980,400 980,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,400

2 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó armat i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada. Inclou formació de caixa per encofrat.

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

1 Camins Formigó T
2 camins 1,000 537,000 537,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 101,800 101,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 638,800

3 K9VCARD1 m2 Formigonament d'esglaons, formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, col·lorejat en
massa, i acabat escombrat. Inclou p/p d'encofrat i formació de  cantells
Inclou aportacio d'arids locals
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament
els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

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

1 Camins Sauló T
2 camins 1,000 127,000 0,200 25,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,400

5 E225ARD2 m3 Estesa de granulats de material reciclat en tongades de 25 cm, com a màxim

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

1 Jardineres 1,000 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

6 ER3PARD1 m3 Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Còdols de riu 25-40cm 1,000 108,000 0,400 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

7 ER3PARD5 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Graves de riu 2-5cm 1,000 36,000 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

8 F961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada segons pendents
del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

9 F961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal zona mur. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada segons pendents
del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 Canal zona mur 1,000 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,500

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 05  PINTURA PARETS I PAVIMENT

1 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

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

1 1,000 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 455,000 455,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 06  MOBILIARI I EQUIPAMENT

1 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons, formada per taulers
de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels
posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2
sobre l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de
les llates d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge
en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de projecte

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

1 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

2 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 07  JARDINERIA

1 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7.449,000 7.449,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.449,000

2 FR44E21C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

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

1 Albers Populus Alba 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 FR61EMFA u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc, excavació de clot de
plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer
reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Albers Populus Alba 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis

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

1 Ambit millora 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

5 FR613221 u 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 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Ambit millora 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

6 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

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

1 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

7 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

8 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la preparació lleugera
del terreny.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mulch.7cm 1,000 197,000 0,070 13,790 C#*D#*E#*F#
2 1,000 47,040 0,070 3,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,083

9 PAUX0002 u Unitat global per la naturalització del llac
Consistent en tres accions:
1. La construcció de 5 jardineres submergides, fetes de pedra i on es plantarà una sèrie d'espècies de flora
aquàtica autòctona.
2. Introducció de macroinvertebrats per millorar la qualitat de l'aigua.
3. Aportació de Chara vulgaris, alga de port semblant a les fanerògames, amb gran capacitat depurativa i
estructura idònia per servir com refugi.
Tot segons especificacions de projecte. (Galanthus)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE REG
Títol I 01  XARXA DE REG - ZONA 1

1 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat programador reg, amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals

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

1 1,000 675,000 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

2 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 1,000 429,000 429,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

3 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 FJSBRG91 u Desmuntatge d’electrovàlvules existents en el parc i per posterior aprofitament a la nova xarxa de reg

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals, amb un cos i
tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el relè i purgador intern.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FJS2RG91 u Desmuntatge d’aspersor existents en el parc i per posterior aprofitament a la nova xarxa de reg

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

1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori de conexió a la canonada.

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

1 1,000 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,700

9 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de 50 mm, per
intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador

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

1 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

11 F222RG02 u Unitat global de Treballs de adaptació dels sector existents i reconexió a la nova cantonada. Inclóu accessori
necessari.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE REG
Títol I 02  XARXA DE REG - ZONA 2

1 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat programador reg, amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals

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

1 1,000 811,000 811,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 811,000

2 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 1,000 492,000 492,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,000

3 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 1,000 377,000 377,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

4 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals, amb un cos i
tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el relè i purgador intern.

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori de conexió a la canonada.

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

1 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

6 FJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació.

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de 50 mm, per
intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE REG
Títol I 04  XARXA DE REG - TRES ZONES

1 FJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15 estacions ampliable mitjançant mòduls, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa interior,per ubicación
programador de reg.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a l’interior d’armari existent.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum d’aigua de la cabana.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 02  ÀMBIT PARC
Subcapítol 09  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús exterior, per a fanal existent fixat mecànicament

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 03  ÀMBIT ESCOLA
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221ARL2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb maquinaria de petit format per no malmetre l'estructura vegetal
existent, inclòs càrrega sobre camió

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

1 552,000 552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,000

2 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Moviment de terres T
2 visuals riu 14,000 4,450 62,300 C#*D#*E#*F#
3 camí d'avall 112,000 0,500 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,300

3 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Terraple T
2 rampa camí 1,000 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
3 camí d'avall 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

4 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 Camins de Formigó T
2 1,000 110,400 110,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,900

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori.
Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte

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

1 Camins de Formigó T
2 Paviment 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
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3 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#
4 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
5 Paviment sauló 276,000 2,000 552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 814,500

6 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics

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

1 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
2 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
3 552,000 552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 718,000

7 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
considerant anada, descàrrega i tornada

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

1 Terraple T
2 rampa camí 1,000 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
3 camí d'avall 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 03  ÀMBIT ESCOLA
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Moviment de terres T
2 visuals riu 14,000 4,450 62,300 C#*D#*E#*F#
3 camí d'avall 112,000 0,500 56,000 C#*D#*E#*F#
4 Camins de Formigó T
5 1,000 110,400 110,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#
7 A deduir T
8 Terraple T
9 rampa camí -1,000 108,000 -108,000 C#*D#*E#*F#

10 camí d'avall -1,000 56,000 -56,000 C#*D#*E#*F#
11 Percentatge "A origen" P 25,000 29,300

TOTAL AMIDAMENT 146,500

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 03  ÀMBIT ESCOLA
Subcapítol 03  DRENATGE

1 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de fondària, format per reblert de graves de formigó reciclat tipus
reble, i embolcallat per Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir. Inclou p/p de l'excavació. Totalment acabat segons indicacions de la DF
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

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

1 Previsió connexio entre pous 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FD5ZACC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x40 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 03  ÀMBIT ESCOLA
Subcapítol 04  PAVIMENTS

1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó armat i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada. Inclou formació de caixa per encofrat.

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

1 Camins Formigó T
2 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
3 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#
4 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,500

2 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament
els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

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

1 Camins de Formigó T
2 Paviment sauló 276,000 2,000 552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 03  ÀMBIT ESCOLA
Subcapítol 06  MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons, formada per taulers
de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels
posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2
sobre l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de
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les llates d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge
en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de projecte

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

1 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

2 FB12ARD1 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, i muntants de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3 FB12ARD2 m Tanca d'acer, ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 EARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant, ancorada a dau de formigó amb pletina d'acer. Formada per
planxes d'acer corten, i fusta laminada. Tot segons especificacions establertes a la documentació gràfica de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per la bona execució del sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus
de formigó. Totalment muntada i en funcionament.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 03  ÀMBIT ESCOLA
Subcapítol 07  JARDINERIA

1 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la preparació lleugera
del terreny.

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

1 Mulch. 20cm 1,000 370,000 0,200 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 952,000 952,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 952,000

3 GR4HEMF1 u Subministrament de Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l

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

1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

4 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 04  ÀMBIT ESBARJO
Subcapítol 01  OPERACIONS PREVIES

1 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 68,200 68,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,200

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 04  ÀMBIT ESBARJO
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Títol I 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 Moviment de terres T
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

AMIDAMENTS Data: 19/10/16 Pàg.: 21

3 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

2 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 Moviment de terres T
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Camins de formigó T
5 163,720 0,200 32,744 C#*D#*E#*F#
6 Camins de saulo T
7 486,000 0,200 97,200 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 25,000 87,236 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 436,180

3 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 Camins de formigó T
2 163,720 0,200 32,744 C#*D#*E#*F#
3 Camins de saulo T
4 486,000 0,200 97,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,944

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori.
Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte

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

1 Camins de formigó T
2 163,720 163,720 C#*D#*E#*F#
3 Camins de saulo T
4 486,000 486,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,720

5 FR24A535 m2 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 %

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

1 Descompactar 2.086,000 2.086,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.086,000

6 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
considerant anada, descàrrega i tornada

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

1 Moviment de terres T
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Camins de formigó T
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5 163,720 0,200 32,744 C#*D#*E#*F#
6 Camins de saulo T
7 486,000 0,200 97,200 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 25,000 87,236 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 436,180

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 04  ÀMBIT ESBARJO
Subcapítol 04  PAVIMENTS

1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó armat i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada. Inclou formació de caixa per encofrat.

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

1 Camins de formigó T
2 163,720 163,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,720

2 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament
els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

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

1 Camins de saulo T
2 486,000 0,200 97,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,200

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 04  ÀMBIT ESBARJO
Subcapítol 06  MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons, formada per taulers
de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels
posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2
sobre l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de
les llates d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge
en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de projecte

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

1 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

2 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 04  ÀMBIT ESBARJO
Subcapítol 07  JARDINERIA

1 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 1,000 5.826,000 5.826,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.826,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 04  ÀMBIT ESBARJO
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS

1 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 Font 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat programador reg, amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals

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

1 Xarxa Reg (35x35) 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

3 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat
al fons de la rasa

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

1 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

4 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals, amb un cos i
tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el relè i purgador intern.

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de 50 mm, per
intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador

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

1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig, col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FG1B0262 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres, format per 3 ml tub tech-line de 16 mm amb goter cada 33
cm

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

1 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

11 FJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

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

1 Aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava
embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre,
inclús càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

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

EUR
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1 CANAL TERRENY NATURAL T
2 40,881 40,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,881

13 FFB28455 m 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

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

1 Monticle joc gossos 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 FJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant radiofreqüència,
activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la configuració

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

1 Programador de reg a piles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 05  SUPRESSIÓ PAS VIANANTS

1 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat

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

1 Àmbit Parc 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#
2 18,550 18,550 C#*D#*E#*F#
3 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#
4 (cami) 75,150 75,150 C#*D#*E#*F#
5 Àmbit Esbarjo 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,150

2 F9H1ARD1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

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

1 Reparació existents T
2 Àmbit Parc 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#
3 18,550 18,550 C#*D#*E#*F#
4 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#
5 Àmbit Esbarjo 27,900 27,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

EUR
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3 3921ARD1 m2 Formació de pas de vianants elevat format per Ferm rígid per a trànsit pesat T41, de formigó vibrat HF-4 MPa
de resistència a flexotracció sobre esplanada E2, secció del ferm 4124 segons la Instrucció de Carreteres
6,1-IC. Inclòs p.p d'encofrat i elements i materials auxiliars necessaris per a la realització del conjunt.

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

1 1,000 208,100 208,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 39,850 39,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,300 44,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,250

4 F9K4VA25 m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry
asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa

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

1 1,000 208,100 208,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 39,850 39,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,300 44,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,250

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori.
Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte

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

1 Camins Sauló T
2 Cami rotonda 1,000 66,200 66,200 C#*D#*E#*F#
3 (cami enderrocat) 75,150 75,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,350

6 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament
els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

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

1 Camins Sauló T
2 Cami rotonda 1,000 66,200 0,300 19,860 C#*D#*E#*F#
3 (cami enderrocat) 75,150 0,300 22,545 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,405

Obra 01 PRESSUPOST PARCCANFELIUV2
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 PAUESS00 u Global Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó armat i
subbase de tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou formació de caixa per encofrat.

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-2 2953ARD8 m2 Ferm flexible asfaltic per a freqüència baixa de trànsit pesat, de 4 cm de gruix, format per
paviment de tractament superficial de mescla bituminosa contínua en calent amb base de
tot-u artificial, sobre esplanada E3. S'inclou reg amb adhitius especials a la base de formigó
existent per garantir la flexibilitat del paviment, i p.p. de parxejat de zones en mal estat.

11,00 €

(ONZE EUROS)

P-3 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de fondària, format per reblert de graves de
formigó reciclat tipus reble, i embolcallat per Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Inclou p/p de l'excavació.
Totalment acabat segons indicacions de la DF

167,08 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-4 2DB1ARD4 m2 Gavions flexibles vegetables Aquanel 16,51 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 3921ARD1 m2 Formació de pas de vianants elevat format per Ferm rígid per a trànsit pesat T41, de formigó
vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció sobre esplanada E2, secció del ferm 4124
segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC. Inclòs p.p d'encofrat i elements i materials auxiliars
necessaris per a la realització del conjunt.

20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-6 E225ARD2 m3 Estesa de granulats de material reciclat en tongades de 25 cm, com a màxim 13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 EARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant, ancorada a dau de formigó amb pletina
d'acer. Formada per planxes d'acer corten, i fusta laminada. Tot segons especificacions
establertes a la documentació gràfica de projecte. Inclou tots els elements necessaris per la
bona execució del sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de formigó. Totalment muntada
i en funcionament.

2.168,79 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat per l'eix de la faixa al terreny.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar.

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-9 ED35ARDY u Subministrament i muntatge de pericó de formigó, de dimensions 40x40x60 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus
Tango de la casa Benito o equivalent, classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb
cargols a la canal. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu),
sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós

224,67 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 EPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús exterior, per a fanal existent fixat
mecànicament

145,00 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS)

P-11 ER3PARD1 m3 Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

64,72 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-12 ER3PARD5 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

42,22 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-13 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 F21RARD1 u Tala controlada directa, 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 més lluny
de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

83,66 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 F21RARD2 u Tala controlada de canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 F21RARD3 u Tala controlada de rizomes canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-18 F221ARL2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb maquinaria de petit format per no malmetre
l'estructura vegetal existent, inclòs càrrega sobre camió

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-20 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-21 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat programador reg, amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 F222RG02 u Unitat global de Treballs de adaptació dels sector existents i reconexió a la nova cantonada.
Inclóu accessori necessari.

586,74 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat, amb mitjans
mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant
nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons
especificacions de projecte

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics 0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-26 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
dins la obra, considerant anada, descàrrega i tornada

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 F3J2ARD1 m3 Pedraple amb reble de 50 a 70mm, col·locats amb pala carregadora 99,88 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 F3J2ARDZ m3 Escullera amb gabions 86,34 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar
la minva de gruixos de capes subjacents.

21,48 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 F961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

48,29 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-32 F961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal zona mur. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

44,09 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-33 F9H1ARD1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa

8,07 €
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segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-34 F9K4VA25 m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler
incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2,
neteja del ferm inclosa

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-35 FB12ARD1 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, i muntants de 120 a 140 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-36 FB12ARD2 m Tanca d'acer, ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-37 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

251,69 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb
50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i tub circular ranurat de paret
simple de PVC i 100 mm de diàmetre, inclús càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

19,50 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-39 FD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300
mm, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix

230,55 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 FD5ZACC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

61,11 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-41 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 FD7J9325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,57 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les

76,10 €
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despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.
(SETANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-44 FFB28455 m 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau
de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.No
s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-46 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-48 FG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa
interior,per ubicación programador de reg.

79,48 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 FG1B0262 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment 185,47 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori de conexió a la
canonada.

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-51 FJS2RG91 u Desmuntatge d’aspersor existents en el parc i per posterior aprofitament a la nova xarxa de
reg

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-52 FJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres, format per 3 ml tub tech-line de 16 mm
amb goter cada 33 cm

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-53 FJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 FJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig, col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 FJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració

235,16 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-56 FJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15 estacions ampliable mitjançant mòduls,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat.

404,30 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-57 FJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a l’interior d’armari existent. 190,01 €

(CENT NORANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-58 FJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum d’aigua de la cabana. 129,19 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-59 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6
m3/h, amb regulador de cabals, amb un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals
actuant sobre el relè i purgador intern.

36,09 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-60 FJSBRG91 u Desmuntatge d’electrovàlvules existents en el parc i per posterior aprofitament a la nova
xarxa de reg

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

44,14 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-62 FJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

36,16 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-63 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de
50 mm, per intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 FJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació. 37,01 €

(TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-65 FR24A535 m2 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 %

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 FR44E21C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 82,81 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 FR613221 u 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 80x80x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

52,17 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-69 FR61EMFA u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc,
excavació de clot de plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

49,16 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-70 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis 232,72 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 10 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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la
preparació lleugera del terreny.

29,66 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 GR4HEMF1 u Subministrament de Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l 1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-75 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons,
formada per taulers de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre
perfils metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons
llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post), previ
forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates
d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i
greixatge en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de projecte

130,48 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 K9VCARD1 m2 Formigonament d'esglaons, formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix,
col·lorejat en massa, i acabat escombrat. Inclou p/p d'encofrat i formació de  cantells
Inclou aportacio d'arids locals

37,63 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 11,03 €

(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-78 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat 7,02 €

(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-79 PAUESS00 u Global Seguretat i Salut 2.080,00 €

(DOS MIL VUITANTA EUROS)

P-80 PAUX0001 u Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa, per a actuacions imprevistes durant
l'execució de l'obra.

3.094,56 €

(TRES MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 PAUX0002 u Unitat global per la naturalització del llac
Consistent en tres accions:
1. La construcció de 5 jardineres submergides, fetes de pedra i on es plantarà una sèrie
d'espècies de flora aquàtica autòctona.
2. Introducció de macroinvertebrats per millorar la qualitat de l'aigua.
3. Aportació de Chara vulgaris, alga de port semblant a les fanerògames, amb gran capacitat
depurativa i estructura idònia per servir com refugi.
Tot segons especificacions de projecte. (Galanthus)

985,00 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
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P-1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó armat i
subbase de tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou formació de caixa per encofrat.

21,30 €

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar
la minva de gruixos de capes subjacents.

2,83840 €

F9G17743 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual

16,87879 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

Altres conceptes 1,14281 €

P-2 2953ARD8 m2 Ferm flexible asfaltic per a freqüència baixa de trànsit pesat, de 4 cm de gruix, format per
paviment de tractament superficial de mescla bituminosa contínua en calent amb base de
tot-u artificial, sobre esplanada E3. S'inclou reg amb adhitius especials a la base de formigó
existent per garantir la flexibilitat del paviment, i p.p. de parxejat de zones en mal estat.

11,00 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-3 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de fondària, format per reblert de graves de
formigó reciclat tipus reble, i embolcallat per Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Inclou p/p de l'excavació.
Totalment acabat segons indicacions de la DF

167,08 €

Altres conceptes 167,08000 €

P-4 2DB1ARD4 m2 Gavions flexibles vegetables Aquanel 16,51 €

Sense descomposició 16,51000 €

P-5 3921ARD1 m2 Formació de pas de vianants elevat format per Ferm rígid per a trànsit pesat T41, de formigó
vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció sobre esplanada E2, secció del ferm 4124
segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC. Inclòs p.p d'encofrat i elements i materials auxiliars
necessaris per a la realització del conjunt.

20,26 €

Altres conceptes 20,26000 €

P-6 E225ARD2 m3 Estesa de granulats de material reciclat en tongades de 25 cm, com a màxim 13,53 €

B033ARD1 t Grava de granulat reciclat de 20 a 40 mm 12,71792 €

Altres conceptes 0,81208 €

P-7 EARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant, ancorada a dau de formigó amb pletina
d'acer. Formada per planxes d'acer corten, i fusta laminada. Tot segons especificacions
establertes a la documentació gràfica de projecte. Inclou tots els elements necessaris per la
bona execució del sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de formigó. Totalment muntada
i en funcionament.

2.168,79 €

BARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant, ancorada a dau de formigó amb pletina
d'acer. Formada per planxes d'acer corten, i fusta laminada. Tot segons especificacions
establertes a la documentació gràfica de projecte. Inclou tots els elements necessaris per la
bona execució del sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de formigó. Totalment muntada
i en funcionament.

2.000,00000 €

Altres conceptes 168,79000 €

P-8 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat per l'eix de la faixa al terreny.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar.

3,13 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,26700 €

Altres conceptes 2,86300 €

P-9 ED35ARDY u Subministrament i muntatge de pericó de formigó, de dimensions 40x40x60 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus

224,67 €
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Tango de la casa Benito o equivalent, classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb
cargols a la canal. Inclús connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu),
sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós

BD35ARDY u Pericó de formigó, de dimensions 40x40x60 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus Tango de la casa Benito
o equivalent, classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal. Inclús
connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el
reblert de l'extradós

200,00000 €

Altres conceptes 24,67000 €

P-10 EPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús exterior, per a fanal existent fixat
mecànicament

145,00 €

BPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús exterior, per a fanal existent fixat
mecànicament

125,00000 €

Altres conceptes 20,00000 €

P-11 ER3PARD1 m3 Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

64,72 €

BR3PARD3 t Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.

52,50000 €

Altres conceptes 12,22000 €

P-12 ER3PARD5 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

42,22 €

BR3PARD5 t Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 30,00000 €

Altres conceptes 12,22000 €

P-13 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

5,64 €

Altres conceptes 5,64000 €

P-14 F21RARD1 u Tala controlada directa, 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 més lluny
de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

83,66 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,12600 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,13870 €

Altres conceptes 52,39530 €

P-15 F21RARD2 u Tala controlada de canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

0,66 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,48405 €

Altres conceptes 0,17595 €

P-16 F21RARD3 u Tala controlada de rizomes canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

7,44 €
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,84050 €

Altres conceptes 2,59950 €

P-17 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3,60 €

Altres conceptes 3,60000 €

P-18 F221ARL2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb maquinaria de petit format per no malmetre
l'estructura vegetal existent, inclòs càrrega sobre camió

0,59 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-19 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-20 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,04 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-21 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat programador reg, amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals

2,78 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-22 F222RG02 u Unitat global de Treballs de adaptació dels sector existents i reconexió a la nova cantonada.
Inclóu accessori necessari.

586,74 €

Altres conceptes 586,74000 €

P-23 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat, amb mitjans
mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-24 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, mitjantçant
nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena d'ase en camins de sauló, segons
especificacions de projecte

1,48 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-25 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics 0,20 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-26 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
dins la obra, considerant anada, descàrrega i tornada

0,91 €
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Altres conceptes 0,91000 €

P-27 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,81 €

Altres conceptes 9,81000 €

P-28 F3J2ARD1 m3 Pedraple amb reble de 50 a 70mm, col·locats amb pala carregadora 99,88 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 27,14250 €

Altres conceptes 72,73750 €

P-29 F3J2ARDZ m3 Escullera amb gabions 86,34 €

B0441G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica sense classificar 24,10100 €

Altres conceptes 62,23900 €

P-30 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar
la minva de gruixos de capes subjacents.

21,48 €

B0111000 m3 Aigua 0,09500 €

B037ARD1 m3 Sauló 13,80000 €

Altres conceptes 7,58500 €

P-31 F961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

48,29 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,58301 €

B961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

25,20000 €

Altres conceptes 17,50699 €

P-32 F961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal zona mur. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

44,09 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,58301 €

B961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada segons
pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb
morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

21,00000 €

Altres conceptes 17,50699 €

P-33 F9H1ARD1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.

8,07 €
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B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

6,69960 €

Altres conceptes 1,37040 €

P-34 F9K4VA25 m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler
incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2,
neteja del ferm inclosa

8,05 €

B055VA03 kg Slurry asfàltic (en bidons) 1,24000 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-35 FB12ARD1 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, i muntants de 120 a 140 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-36 FB12ARD2 m Tanca d'acer, ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-37 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

251,69 €

BBM1ARD1 u Senyalètica jocs 70x70 235,00000 €

Altres conceptes 16,69000 €

P-38 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb
50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i tub circular ranurat de paret
simple de PVC i 100 mm de diàmetre, inclús càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

19,50 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 5,87387 €

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 4,80955 €

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre 1,89000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 3,04080 €

Altres conceptes 3,88578 €

P-39 FD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300
mm, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix

230,55 €

BD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300
mm, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols

200,00000 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

9,18080 €

Altres conceptes 21,36920 €

P-40 FD5ZACC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

61,11 €

BD5ZACC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x40 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

39,71000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,34440 €
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Altres conceptes 20,05560 €

P-41 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,63 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,83000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-42 FD7J9325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,57 €

BD7J9300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,57000 €

Altres conceptes 16,00000 €

P-43 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les
despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

76,10 €

BD7JE600 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2

26,10180 €

Altres conceptes 49,99820 €

P-44 FFB28455 m 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau
de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.No
s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

8,71 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

2,43900 €

BFB28400 m 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

1,56060 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €

Altres conceptes 4,50040 €

P-45 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

2,21 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,56250 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €

BFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

0,63240 €

Altres conceptes 0,94510 €

P-46 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

2,65 €
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BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,56250 €

BFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

1,07100 €

Altres conceptes 0,94650 €

P-47 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

3,28 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,56250 €

BFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

1,89720 €

Altres conceptes 0,75030 €

P-48 FG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa
interior,per ubicación programador de reg.

79,48 €

BG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa
interior,per ubicación programador de reg.

64,90000 €

Altres conceptes 14,58000 €

P-49 FG1B0262 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment 185,47 €

BG1B0260 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta 166,04000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 5,65000 €

Altres conceptes 13,78000 €

P-50 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori de conexió a la
canonada.

21,00 €

BJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori de conexió a la
canonada.

18,50000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-51 FJS2RG91 u Desmuntatge d’aspersor existents en el parc i per posterior aprofitament a la nova xarxa de
reg

6,10 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-52 FJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres, format per 3 ml tub tech-line de 16 mm
amb goter cada 33 cm

8,21 €

BJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres, format per 3 ml tub tech-line de 16 mm
amb goter cada 33 cm

7,21000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-53 FJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 16,72 €

BJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 9,97000 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-54 FJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig, col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 16,72 €

BJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig, col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 9,97000 €
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Altres conceptes 6,75000 €

P-55 FJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració

235,16 €

BJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració

185,90000 €

Altres conceptes 49,26000 €

P-56 FJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15 estacions ampliable mitjançant mòduls,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat.

404,30 €

BJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15 estacions ampliable mitjançant mòduls,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat.

355,43000 €

Altres conceptes 48,87000 €

P-57 FJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a l’interior d’armari existent. 190,01 €

BJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a l’interior d’armari existent. 141,14000 €

Altres conceptes 48,87000 €

P-58 FJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum d’aigua de la cabana. 129,19 €

BJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum d’aigua de la cabana. 115,94000 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-59 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6
m3/h, amb regulador de cabals, amb un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals
actuant sobre el relè i purgador intern.

36,09 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,98000 €

BJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6
m3/h, amb regulador de cabals, amb un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals
actuant sobre el relè i purgador intern.

18,67000 €

Altres conceptes 13,44000 €

P-60 FJSBRG91 u Desmuntatge d’electrovàlvules existents en el parc i per posterior aprofitament a la nova
xarxa de reg

9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

P-61 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

44,14 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,05950 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

23,98000 €

Altres conceptes 19,10050 €

P-62 FJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

36,16 €

BJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

20,77000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,05950 €

Altres conceptes 14,33050 €

P-63 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de
50 mm, per intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador

2,51 €



Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/10/16 Pàg.: 9

BJSDRG01 m Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de
50 mm, per intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador

2,29000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-64 FJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació. 37,01 €

BJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació. 22,68000 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-65 FR24A535 m2 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 %

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-66 FR44E21C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 82,81 €

BR44E21C u Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 82,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 9,98 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 9,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 FR613221 u 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 80x80x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

52,17 €

B0111000 m3 Aigua 0,14592 €

Altres conceptes 52,02408 €

P-69 FR61EMFA u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc,
excavació de clot de plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

49,16 €

B0111000 m3 Aigua 0,22800 €

Altres conceptes 48,93200 €

P-70 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

0,58 €

B0111000 m3 Aigua 0,00950 €

Altres conceptes 0,57050 €

P-71 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis 232,72 €

Altres conceptes 232,72000 €

P-72 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 10 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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,85 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,06290 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,10500 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,06786 €

B0111000 m3 Aigua 0,00380 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,32725 €
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BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 0,04930 €

Altres conceptes 0,23389 €

P-73 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la
preparació lleugera del terreny.

29,66 €

BR3PARD1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la
preparació lleugera del terreny.

19,95000 €

Altres conceptes 9,71000 €

P-74 GR4HEMF1 u Subministrament de Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l 1,30 €

BR4HEMF1 u Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l 1,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons,
formada per taulers de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre
perfils metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons
llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post), previ
forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates
d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i
greixatge en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de projecte

130,48 €

B9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons,
formada per taulers de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre
perfils metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons
llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post), previ
forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates
d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i
greixatge en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de projecte

105,85000 €

Altres conceptes 24,63000 €

P-76 K9VCARD1 m2 Formigonament d'esglaons, formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix,
col·lorejat en massa, i acabat escombrat. Inclou p/p d'encofrat i formació de  cantells
Inclou aportacio d'arids locals

37,63 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57200 €

F9G17743 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual

16,87879 €

E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

5,78842 €

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar
la minva de gruixos de capes subjacents.

2,83840 €

Altres conceptes 11,55239 €

P-77 KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 11,03 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,12650 €

Altres conceptes 6,90350 €

P-78 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat 7,02 €

Altres conceptes 7,02000 €

P-79 PAUESS00 u Global Seguretat i Salut 2.080,00 €

Sense descomposició 2.080,00000 €
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P-80 PAUX0001 u Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa, per a actuacions imprevistes durant
l'execució de l'obra.

3.094,56 €

Sense descomposició 3.094,56000 €

P-81 PAUX0002 u Unitat global per la naturalització del llac
Consistent en tres accions:
1. La construcció de 5 jardineres submergides, fetes de pedra i on es plantarà una sèrie
d'espècies de flora aquàtica autòctona.
2. Introducció de macroinvertebrats per millorar la qualitat de l'aigua.
3. Aportació de Chara vulgaris, alga de port semblant a les fanerògames, amb gran capacitat
depurativa i estructura idònia per servir com refugi.
Tot segons especificacions de projecte. (Galanthus)

985,00 €

Sense descomposició 985,00000 €
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Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 01 ÀMBIT RIERA

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 17)

3,60 112,725 405,81

2 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 19)

4,17 47,600 198,49

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena
d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte (P - 24)

1,48 578,000 855,44

4 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el
terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 23)

3,45 218,081 752,38

5 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics (P - 25) 0,20 567,130 113,43

6 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 20)

6,04 14,140 85,41

7 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant anada, descàrrega
i tornada (P - 26)

0,91 218,081 198,45

TOTAL Títol I 01.01.02.01 2.609,41

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 01 ÀMBIT RIERA

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 02 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 27)

9,81 0,000 0,00

TOTAL Títol I 01.01.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 01 ÀMBIT RIERA

Subcapítol 03 DRENATGE

1 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de fondària, format per
reblert de graves de formigó reciclat tipus reble, i embolcallat per
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Inclou p/p de l'excavació.
Totalment acabat segons indicacions de la DF (P - 3)

167,08 2,000 334,16

2 F3J2ARDZ m3 Escullera amb gabions (P - 29) 86,34 25,000 2.158,50

3 2DB1ARD4 m2 Gavions flexibles vegetables Aquanel (P - 4) 16,51 204,000 3.368,04

4 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

9,63 40,000 385,20

5 F3J2ARD1 m3 Pedraple amb reble de 50 a 70mm, col·locats amb pala carregadora
(P - 28)

99,88 15,000 1.498,20

TOTAL Subcapítol 01.01.03 7.744,10

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 01 ÀMBIT RIERA

Subcapítol 04 PAVIMENTS

1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment
de formigó armat i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou
formació de caixa per encofrat. (P - 1)

21,30 578,000 12.311,40

TOTAL Subcapítol 01.01.04 12.311,40

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 01 ÀMBIT RIERA

Subcapítol 06 MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 37)

251,69 2,000 503,38

TOTAL Subcapítol 01.01.06 503,38

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 01 ÀMBIT RIERA

Subcapítol 07 JARDINERIA

EUR
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1 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 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 <
500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 72)

0,85 2.441,200 2.075,02

TOTAL Subcapítol 01.01.07 2.075,02

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 01 OPERACIONS PREVIES

1 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 13)

5,64 35,000 197,40

2 F21RARD1 u Tala controlada directa, 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 més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 14)

83,66 7,000 585,62

3 F21RARD2 u Tala controlada de canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 15)

0,66 600,000 396,00

4 F21RARD3 u Tala controlada de rizomes canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 16)

7,44 200,000 1.488,00

5 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis (P - 71) 232,72 36,000 8.377,92

6 PAUX0001 u Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa, per a actuacions
imprevistes durant l'execució de l'obra. (P - 80)

3.094,56 1,000 3.094,56

TOTAL Subcapítol 01.02.01 14.139,50

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de

3,60 1.007,881 3.628,37

EUR
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talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 17)

2 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 19)

4,17 161,960 675,37

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena
d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte (P - 24)

1,48 809,800 1.198,50

4 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el
terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 23)

3,45 639,000 2.204,55

5 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant anada, descàrrega
i tornada (P - 26)

0,91 639,000 581,49

TOTAL Títol I 01.02.02.01 8.288,28

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 27)

9,81 299,998 2.942,98

TOTAL Títol I 01.02.02.02 2.942,98

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 03 DRENATGE

1 FD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa ACODRAIN o
equivalent, d'amplària 300 mm, amb reixa de fosa nervada classe
D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix (P - 39)

230,55 2,000 461,10

2 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de
diàmetre, inclús càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor (P - 38)

19,50 56,000 1.092,00

3 FD7J9325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

19,57 26,000 508,82

4 ED35ARDY u Subministrament i muntatge de pericó de formigó, de dimensions
40x40x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15
cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus Tango de la casa
Benito o equivalent, classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb
cargols a la canal. Inclús connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació

224,67 2,000 449,34

EUR
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ni el reblert de l'extradós (P - 9)

5 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les
despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia
instal·lada. (P - 43)

76,10 25,000 1.902,50

TOTAL Subcapítol 01.02.03 4.413,76

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 04 PAVIMENTS

1 2953ARD8 m2 Ferm flexible asfaltic per a freqüència baixa de trànsit pesat, de 4 cm
de gruix, format per paviment de tractament superficial de mescla
bituminosa contínua en calent amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E3. S'inclou reg amb adhitius especials a la base de
formigó existent per garantir la flexibilitat del paviment, i p.p. de
parxejat de zones en mal estat. (P - 2)

11,00 980,400 10.784,40

2 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment
de formigó armat i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou
formació de caixa per encofrat. (P - 1)

21,30 638,800 13.606,44

3 K9VCARD1 m2 Formigonament d'esglaons, formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 15 cm, de gruix, col·lorejat en massa, i acabat escombrat.
Inclou p/p d'encofrat i formació de  cantells
Inclou aportacio d'arids locals (P - 76)

37,63 63,000 2.370,69

4 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 30)

21,48 25,400 545,59

5 E225ARD2 m3 Estesa de granulats de material reciclat en tongades de 25 cm, com a
màxim (P - 6)

13,53 1,200 16,24

6 ER3PARD1 m3 Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 11)

64,72 43,200 2.795,90

7 ER3PARD5 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 12)

42,22 7,200 303,98

8 F961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot realitzat sobre ferm no
estructural, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5
i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 31)

48,29 78,000 3.766,62

9 F961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal zona mur. Tot realitzat sobre ferm no
estructural, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5
i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 32)

44,09 27,500 1.212,48

EUR



Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

PRESSUPOST * Data: 19/10/16 Pàg.: 6

TOTAL Subcapítol 01.02.04 35.402,34

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 05 PINTURA PARETS I PAVIMENT

1 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no
reflectora, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al
terreny.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar. (P - 8)

3,13 610,000 1.909,30

TOTAL Subcapítol 01.02.05 1.909,30

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT

1 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de
fixació amb tirafons, formada per taulers de fusta certificada, sense
aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús p/p
de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons
llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre
l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius
metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates d'empostissar a la solera
de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i
greixatge en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de
projecte (P - 75)

130,48 10,800 1.409,18

2 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 37)

251,69 2,000 503,38

TOTAL Subcapítol 01.02.06 1.912,56

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 07 JARDINERIA

1 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 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 <
500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 72)

0,85 7.449,000 6.331,65

2 FR44E21C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb
l'arrel nua (P - 66)

82,81 13,000 1.076,53

3 FR61EMFA u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de
perímetre de tronc, excavació de clot de plantació amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 69)

49,16 13,000 639,08

EUR
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4 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis (P - 71) 232,72 29,000 6.748,88

5 FR613221 u 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 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 68)

52,17 29,000 1.512,93

6 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 67)

9,98 197,000 1.966,06

7 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 70)

0,58 197,000 114,26

8 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45
mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per
sota del 1%. Inclós la preparació lleugera del terreny.
(P - 73)

29,66 17,083 506,68

9 PAUX0002 u Unitat global per la naturalització del llac
Consistent en tres accions:
1. La construcció de 5 jardineres submergides, fetes de pedra i on es
plantarà una sèrie d'espècies de flora aquàtica autòctona.
2. Introducció de macroinvertebrats per millorar la qualitat de l'aigua.
3. Aportació de Chara vulgaris, alga de port semblant a les
fanerògames, amb gran capacitat depurativa i estructura idònia per
servir com refugi.
Tot segons especificacions de projecte. (Galanthus) (P - 81)

985,00 1,000 985,00

TOTAL Subcapítol 01.02.07 19.881,07

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE REG

Títol I 01 Xarxa de Reg - Zona 1

1 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat
programador reg, amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb mitjans manuals (P - 21)

2,78 675,000 1.876,50

2 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 45)

2,21 429,000 948,09

3 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 46)

2,65 240,000 636,00

4 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 47)

3,28 75,000 246,00

5 FJSBRG91 u Desmuntatge d’electrovàlvules existents en el parc i per posterior
aprofitament a la nova xarxa de reg (P - 60)

9,89 5,000 49,45

6 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
de 1” DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i
10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals, amb
un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el
relè i purgador intern. (P - 59)

36,09 2,000 72,18

7 FJS2RG91 u Desmuntatge d’aspersor existents en el parc i per posterior
aprofitament a la nova xarxa de reg (P - 51)

6,10 20,000 122,00

EUR
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8 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori
de conexió a la canonada. (P - 50)

21,00 24,700 518,70

9 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 61)

44,14 2,000 88,28

10 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub
coarrugat de doble capa de 50 mm, per intercomunicació
d’electrovàlvules amb el programador (P - 63)

2,51 75,000 188,25

11 F222RG02 u Unitat global de Treballs de adaptació dels sector existents i reconexió
a la nova cantonada. Inclóu accessori necessari. (P - 22)

586,74 1,000 586,74

TOTAL Títol I 01.02.08.01 5.332,19

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE REG

Títol I 02 Xarxa de Reg - Zona 2

1 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat
programador reg, amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb mitjans manuals (P - 21)

2,78 811,000 2.254,58

2 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 45)

2,21 492,000 1.087,32

3 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 46)

2,65 377,000 999,05

4 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
de 1” DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i
10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals, amb
un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el
relè i purgador intern. (P - 59)

36,09 7,000 252,63

5 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori
de conexió a la canonada. (P - 50)

21,00 62,000 1.302,00

6 FJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir vàlvules, accessoris,
etc, inclosa excavació. (P - 64)

37,01 4,000 148,04

7 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub
coarrugat de doble capa de 50 mm, per intercomunicació
d’electrovàlvules amb el programador (P - 63)

2,51 118,000 296,18

TOTAL Títol I 01.02.08.02 6.339,80

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE REG

Títol I 04 Xarxa de reg - Tres Zones

1 FJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15 estacions ampliable
mitjançant mòduls, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat. (P - 56)

404,30 1,000 404,30

2 FG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de dimensiions 35 x 45 x 15
cm, inclòs placa interior,per ubicación programador de reg. (P - 48)

79,48 1,000 79,48

3 FJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a l’interior d’armari
existent. (P - 57)

190,01 1,000 190,01

EUR
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4 FJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum d’aigua de la
cabana. (P - 58)

129,19 1,000 129,19

TOTAL Títol I 01.02.08.04 802,98

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 02 ÀMBIT PARC

Subcapítol 09 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús exterior, per a
fanal existent fixat mecànicament (P - 10)

145,00 2,000 290,00

TOTAL Subcapítol 01.02.09 290,00

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 03 ÀMBIT ESCOLA

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F221ARL2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb maquinaria de petit
format per no malmetre l'estructura vegetal existent, inclòs càrrega
sobre camió (P - 18)

0,59 552,000 325,68

2 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 17)

3,60 118,300 425,88

3 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el
terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 23)

3,45 164,000 565,80

4 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 19)

4,17 162,900 679,29

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena
d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte (P - 24)

1,48 814,500 1.205,46

6 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics (P - 25) 0,20 718,000 143,60

7 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant anada, descàrrega
i tornada (P - 26)

0,91 164,000 149,24

TOTAL Títol I 01.03.02.01 3.494,95

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 03 ÀMBIT ESCOLA

EUR
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Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 27)

9,81 146,500 1.437,17

TOTAL Títol I 01.03.02.02 1.437,17

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 03 ÀMBIT ESCOLA

Subcapítol 03 DRENATGE

1 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de fondària, format per
reblert de graves de formigó reciclat tipus reble, i embolcallat per
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Inclou p/p de l'excavació.
Totalment acabat segons indicacions de la DF (P - 3)

167,08 2,000 334,16

2 KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 77) 11,03 12,000 132,36

3 FD5ZACC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 755x250x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 40)

61,11 2,000 122,22

TOTAL Subcapítol 01.03.03 588,74

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 03 ÀMBIT ESCOLA

Subcapítol 04 PAVIMENTS

1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment
de formigó armat i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou
formació de caixa per encofrat. (P - 1)

21,30 262,500 5.591,25

2 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 30)

21,48 552,000 11.856,96

TOTAL Subcapítol 01.03.04 17.448,21

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 03 ÀMBIT ESCOLA

Subcapítol 06 MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de
fixació amb tirafons, formada per taulers de fusta certificada, sense
aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús p/p
de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons
llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre
l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius
metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates d'empostissar a la solera

130,48 10,800 1.409,18

EUR
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de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i
greixatge en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de
projecte (P - 75)

2 FB12ARD1 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, i muntants de 120 a
140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 35)

150,00 52,000 7.800,00

3 FB12ARD2 m Tanca d'acer, ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 36)

150,00 60,000 9.000,00

4 EARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant, ancorada a dau de
formigó amb pletina d'acer. Formada per planxes d'acer corten, i fusta
laminada. Tot segons especificacions establertes a la documentació
gràfica de projecte. Inclou tots els elements necessaris per la bona
execució del sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de formigó.
Totalment muntada i en funcionament. (P - 7)

2.168,79 1,000 2.168,79

TOTAL Subcapítol 01.03.06 20.377,97

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 03 ÀMBIT ESCOLA

Subcapítol 07 JARDINERIA

1 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45
mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per
sota del 1%. Inclós la preparació lleugera del terreny.
(P - 73)

29,66 74,000 2.194,84

2 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 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 <
500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 72)

0,85 952,000 809,20

3 GR4HEMF1 u Subministrament de Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l (P - 74) 1,30 370,000 481,00

4 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 70)

0,58 370,000 214,60

TOTAL Subcapítol 01.03.07 3.699,64

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 04 ÀMBIT ESBARJO

Subcapítol 01 OPERACIONS PREVIES

1 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 13)

5,64 68,200 384,65

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.04.01 384,65

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 04 ÀMBIT ESBARJO

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Títol I 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 17)

3,60 219,000 788,40

2 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el
terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 23)

3,45 436,180 1.504,82

3 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 19)

4,17 129,944 541,87

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena
d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte (P - 24)

1,48 649,720 961,59

5 FR24A535 m2 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
% (P - 65)

0,24 2.086,000 500,64

6 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant anada, descàrrega
i tornada (P - 26)

0,91 436,180 396,92

TOTAL Títol I 01.04.02.01 4.694,24

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 04 ÀMBIT ESBARJO

Subcapítol 04 PAVIMENTS

1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment
de formigó armat i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou
formació de caixa per encofrat. (P - 1)

21,30 163,720 3.487,24

2 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 30)

21,48 97,200 2.087,86

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.04.04 5.575,10

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 04 ÀMBIT ESBARJO

Subcapítol 06 MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de
fixació amb tirafons, formada per taulers de fusta certificada, sense
aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús p/p
de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons
llautonats de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre
l'ample del post), previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius
metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates d'empostissar a la solera
de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i
greixatge en obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions de
projecte (P - 75)

130,48 10,800 1.409,18

2 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 37)

251,69 2,000 503,38

TOTAL Subcapítol 01.04.06 1.912,56

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 04 ÀMBIT ESBARJO

Subcapítol 07 JARDINERIA

1 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 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 <
500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 72)

0,85 5.826,000 4.952,10

TOTAL Subcapítol 01.04.07 4.952,10

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 04 ÀMBIT ESBARJO

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS

1 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 47)

3,28 100,000 328,00

2 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de polietilè i cablejat
programador reg, amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb mitjans manuals (P - 21)

2,78 270,000 750,60

3 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 46)

2,65 270,000 715,50

4 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
de 1” DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i
10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals, amb

36,09 1,000 36,09

EUR
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un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el
relè i purgador intern. (P - 59)

5 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 61)

44,14 3,000 132,42

6 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub
coarrugat de doble capa de 50 mm, per intercomunicació
d’electrovàlvules amb el programador (P - 63)

2,51 20,000 50,20

7 FJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de goteig,col.locada a l’interior
d’arqueta de polietilé (P - 53)

16,72 1,000 16,72

8 FJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig, col.locada a l’interior
d’arqueta de polietilé (P - 54)

16,72 1,000 16,72

9 FG1B0262 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta,
muntat superficialment (P - 49)

185,47 1,000 185,47

10 FJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres, format per 3 ml
tub tech-line de 16 mm amb goter cada 33 cm (P - 52)

8,21 29,000 238,09

11 FJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions, de 54x38x32 cm,
amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert
de terra lateral (P - 62)

36,16 2,000 72,32

12 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de
diàmetre, inclús càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor (P - 38)

19,50 40,881 797,18

13 FFB28455 m 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau
de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.No s'inclouen en aquest criteri els daus de
formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos. (P - 44)

8,71 12,000 104,52

14 FJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació,
comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la
configuració (P - 55)

235,16 1,000 235,16

TOTAL Subcapítol 01.04.08 3.678,99

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 05 SUPRESSIÓ PAS VIANANTS

1 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat (P -
78)

7,02 160,150 1.124,25

2 F9H1ARD1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a
la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.L'abonament dels treballs de preparació
de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència. (P - 33)

8,07 85,000 685,95

3 3921ARD1 m2 Formació de pas de vianants elevat format per Ferm rígid per a trànsit
pesat T41, de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a flexotracció
sobre esplanada E2, secció del ferm 4124 segons la Instrucció de

20,26 292,250 5.920,99

EUR
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Carreteres 6,1-IC. Inclòs p.p d'encofrat i elements i materials auxiliars
necessaris per a la realització del conjunt. (P - 5)

4 F9K4VA25 m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de
granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a
l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm
inclosa (P - 34)

8,05 292,250 2.352,61

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, mitjantçant nivelladora i corró vibratori. Inclús formació d'esquena
d'ase en camins de sauló, segons especificacions de projecte (P - 24)

1,48 141,350 209,20

6 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de projecte, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 30)

21,48 42,405 910,86

TOTAL Capítol 01.05 11.203,86

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 PAUESS00 u Global Seguretat i Salut  (P - 79) 2.080,00 1,000 2.080,00

TOTAL Capítol 01.06 2.080,00

(*) Branques incompletes

EUR
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,64000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,64000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 25,64000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,64000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,49000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,49000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,64000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 39,08000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 22,77000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 22,77000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 22,77000 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,73000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,77000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €

A0140000 h Manobre 21,41000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,20000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,14000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,81000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,95000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 65,52000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,55000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 36,04000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 42,95000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 47,53000 €

C1503000 h Camió grua 50,82000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 48,15000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 53,50000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 43,48000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,04000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,04000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 88,88000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 68,93000 €

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 14,48000 €

CR241213 h 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

44,39000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

40,23000 €

CRE23000 h Motoserra 3,58000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,90000 €

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 20,09000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 21,19000 €

B033ARD1 t Grava de granulat reciclat de 20 a 40 mm 7,87000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 11,67000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,66000 €

B037ARD1 m3 Sauló 12,00000 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 14,10000 €

B0441G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica sense classificar 12,52000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,40000 €

B055VA03 kg Slurry asfàltic (en bidons) 0,31000 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

57,38000 €

B065E85C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

90,80000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 73,60000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,61000 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 3,30000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,32000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,45000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

96,81000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,81000 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,55000 €

B961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb
morter de ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

24,00000 €

B961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal. Tot realitzat sobre ferm no estructural, executada segons
pendents del projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de
ciment M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

20,00000 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

55,83000 €

B9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada mitjançant el sistema de fixació amb tirafons,
formada per taulers de fusta certificada, sense aresestes, sense arestes, col·locat sobre perfils
metàl·lics. Inclús p/p de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons llautonats
de cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post), previ forat i aixamfranat
de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates d'empostissar a la solera
de formigó, peces especials i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge en obra. Totalment
muntat. Tot segons especificacions de projecte

105,85000 €



Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/16 Pàg.: 4

MATERIALS

BARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant, ancorada a dau de formigó amb pletina d'acer.
Formada per planxes d'acer corten, i fusta laminada. Tot segons especificacions establertes a la
documentació gràfica de projecte. Inclou tots els elements necessaris per la bona execució del
sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de formigó. Totalment muntada i en funcionament.

2.000,00000 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 5,34000 €

BBM1ARD1 u Senyalètica jocs 70x70 235,00000 €

BD35ARDY u Pericó de formigó, de dimensions 40x40x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I
de 15 cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus Tango de la casa Benito o equivalent,
classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal. Inclús connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós

200,00000 €

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre 1,80000 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 3,93000 €

BD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300 mm,
amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols

200,00000 €

BD5ZACC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

39,71000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,83000 €

BD7J9300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

3,50000 €

BD7JE600 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2

25,59000 €

BFB28400 m 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

1,53000 €

BFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

0,62000 €

BFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

1,05000 €

BFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

1,86000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,75000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,13000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €

BG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa interior,per
ubicación programador de reg.

64,90000 €

BG1B0260 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta 166,04000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 5,65000 €

BJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts, inclós accessori de conexió a la canonada. 18,50000 €

BJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres, format per 3 ml tub tech-line de 16 mm amb
goter cada 33 cm

7,21000 €

BJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 9,97000 €

BJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig, col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé 9,97000 €

BJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per Internet,
incloent la configuració

185,90000 €
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BJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15 estacions ampliable mitjançant mòduls,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat.

355,43000 €

BJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a l’interior d’armari existent. 141,14000 €

BJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum d’aigua de la cabana. 115,94000 €

BJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 1” DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de
cabals, amb un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura manuals actuant sobre el relè i purgador
intern.

18,67000 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

23,98000 €

BJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per
tancar

20,77000 €

BJSDRG01 m Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a l’interior de tub coarrugat de doble capa de 50 mm,
per intercomunicació d’electrovàlvules amb el programador

2,29000 €

BJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació. 22,68000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,98000 €

BPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús exterior, per a fanal existent fixat
mecànicament

125,00000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,54000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 9,35000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,29000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,05000 €

BR3PARD1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la
preparació lleugera del terreny.

19,95000 €

BR3PARD3 t Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.

35,00000 €

BR3PARD5 t Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 20,00000 €

BR44E21C u Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 82,81000 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 9,98000 €

BR4HEMF1 u Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l 1,30000 €

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 4,93000 €
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P-1 2933ARD1 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat
format per paviment de formigó armat i subbase de
tot-u artificial, sobre esplanada. Inclou formació de
caixa per encofrat.

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,050 /R x 22,77000 = 1,13850

Subtotal: 1,13850 1,13850

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 0,44000 0,44000

Partides d'obra

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

0,100      x 28,38401 = 2,83840

F9G17743 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual

0,160      x 105,49241 = 16,87879

Subtotal: 19,71719 19,71719

COST DIRECTE 21,29569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,29569

P-2 2953ARD8 m2 Ferm flexible asfaltic per a freqüència baixa de trànsit
pesat, de 4 cm de gruix, format per paviment de
tractament superficial de mescla bituminosa contínua
en calent amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E3. S'inclou reg amb adhitius especials a
la base de formigó existent per garantir la flexibilitat
del paviment, i p.p. de parxejat de zones en mal estat.

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

0,100      x 29,13801 = 2,91380

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes

0,120      x 60,53721 = 7,26447
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dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.No són
d'abonament els excessos laterals.Queda inclòs en
aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.

1,000      x 0,81809 = 0,81809

Subtotal: 10,99636 10,99636

COST DIRECTE 10,99636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99636

P-3 2DB1ARD1 u Pou de drenatge de 150x150cm i de 2,00 m de
fondària, format per reblert de graves de formigó
reciclat tipus reble, i embolcallat per Geotèxtil format
per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Inclou p/p de
l'excavació. Totalment acabat segons indicacions de
la DF

Rend.: 1,000 167,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4,500      x 6,03670 = 27,16515

F228ARD1 m3 Rebliment de pou, tipus reble, amb granulats de
material reciclat de formigons de 40 a 70 mm, per a
drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm,
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

4,500      x 23,36100 = 105,12450

F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir.

16,500      x 2,10822 = 34,78563
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Subtotal: 167,07528 167,07528

COST DIRECTE 167,07528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,07528

P-4 2DB1ARD4 m2 Gavions flexibles vegetables Aquanel Rend.: 1,000 16,51 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 3921ARD1 m2 Formació de pas de vianants elevat format per Ferm
rígid per a trànsit pesat T41, de formigó vibrat HF-4
MPa de resistència a flexotracció sobre esplanada
E2, secció del ferm 4124 segons la Instrucció de
Carreteres 6,1-IC. Inclòs p.p d'encofrat i elements i
materials auxiliars necessaris per a la realització del
conjunt.

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G9J23P00 t Reg de cura amb producte filmògen 0,001      x 3.360,22965 = 3,36023

G9GABK43 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a
paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa
i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

0,200      x 84,48392 = 16,89678

Subtotal: 20,25701 20,25701

COST DIRECTE 20,25701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25701

P-6 E225ARD2 m3 Estesa de granulats de material reciclat en tongades
de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,41000 = 0,21410

Subtotal: 0,21410 0,21410

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 99,14000 = 0,59484

Subtotal: 0,59484 0,59484

Materials

B033ARD1 t Grava de granulat reciclat de 20 a 40 mm 1,616      x 7,87000 = 12,71792

Subtotal: 12,71792 12,71792
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00321

COST DIRECTE 13,53007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53007

E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,033 /R x 22,77000 = 0,75141

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,033 /R x 25,64000 = 0,84612

Subtotal: 1,59753 1,59753

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 3,45000 = 4,14000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,32000 = 0,02693

Subtotal: 4,16693 4,16693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02396

COST DIRECTE 5,78842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78842

P-7 EARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant,
ancorada a dau de formigó amb pletina d'acer.
Formada per planxes d'acer corten, i fusta laminada.
Tot segons especificacions establertes a la
documentació gràfica de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per la bona execució del
sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de
formigó. Totalment muntada i en funcionament.

Rend.: 1,000 2.168,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,500 /R x 25,64000 = 89,74000

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 21,41000 = 74,93500

Subtotal: 164,67500 164,67500

Materials

BARAARD1 u Subministre i col·locació de porta de fusta pivotant,
ancorada a dau de formigó amb pletina d'acer.
Formada per planxes d'acer corten, i fusta laminada.
Tot segons especificacions establertes a la
documentació gràfica de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per la bona execució del
sistema, inclòs sistema d'ancoratge i daus de
formigó. Totalment muntada i en funcionament.

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,11688

COST DIRECTE 2.168,79188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.168,79188

P-8 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix
de la faixa al terreny.Aquesta partida inclou les
operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 25,64000 = 1,53840

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 21,41000 = 1,28460

Subtotal: 2,82300 2,82300

Materials

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,050      x 5,34000 = 0,26700

Subtotal: 0,26700 0,26700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04235

COST DIRECTE 3,13235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13235

P-9 ED35ARDY u Subministrament i muntatge de pericó de formigó, de
dimensions 40x40x60 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb
bastiment i reixa de fosa tipus Tango de la casa
Benito o equivalent, classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, amb cargols a la canal. Inclús
connexions de conduccions i acabaments. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós

Rend.: 1,000 224,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 21,41000 = 7,06530

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 25,64000 = 5,64080

Subtotal: 12,70610 12,70610

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 53,50000 = 11,77000

Subtotal: 11,77000 11,77000

Materials

BD35ARDY u Pericó de formigó, de dimensions 40x40x60 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
15 cm de gruix, amb bastiment i reixa de fosa tipus
Tango de la casa Benito o equivalent, classe D400,
segons norma UNE-EN 1433,  amb cargols a la
canal. Inclús connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat

1,000      x 200,00000 = 200,00000



Parc de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès
Projecte v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/16 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació
ni el reblert de l'extradós

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19059

COST DIRECTE 224,66669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,66669

P-10 EPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús
exterior, per a fanal existent fixat mecànicament

Rend.: 1,000 145,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,49000 = 10,59600

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 22,77000 = 9,10800

Subtotal: 19,70400 19,70400

Materials

BPA1IL01 u Focus,tipus halogenur metàl·lica 100-150W, per a ús
exterior, per a fanal existent fixat mecànicament

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29556

COST DIRECTE 144,99956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,99956

P-11 ER3PARD1 m3 Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 64,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 28,32000 = 5,66400

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 31,90000 = 6,38000

Subtotal: 12,04400 12,04400

Materials

BR3PARD3 t Còdol de riu de 250 a 300 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

1,500      x 35,00000 = 52,50000

Subtotal: 52,50000 52,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18066

COST DIRECTE 64,72466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,72466

P-12 ER3PARD5 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 42,22 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 31,90000 = 6,38000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 28,32000 = 5,66400

Subtotal: 12,04400 12,04400

Materials

BR3PARD5 t Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

1,500      x 20,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18066

COST DIRECTE 42,22466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,22466

P-13 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,022 /R x 56,95000 = 1,25290

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 73,20000 = 4,39200

Subtotal: 5,64490 5,64490

COST DIRECTE 5,64490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64490

P-14 F21RARD1 u Tala controlada directa, 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 més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 83,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 31,90000 = 8,29400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 28,32000 = 7,36320

Subtotal: 15,65720 15,65720

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 50,82000 = 35,57400

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,58000 = 0,93080

Subtotal: 36,50480 36,50480

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 51,26000 = 5,12600
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 96,81000 = 26,13870

Subtotal: 31,26470 31,26470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486

COST DIRECTE 83,66156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,66156

P-15 F21RARD2 u Tala controlada de canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,005 /R x 31,90000 = 0,15950

Subtotal: 0,15950 0,15950

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,005 /R x 3,58000 = 0,01790

Subtotal: 0,01790 0,01790

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,005      x 96,81000 = 0,48405

Subtotal: 0,48405 0,48405

COST DIRECTE 0,66145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66145

P-16 F21RARD3 u Tala controlada de rizomes canya, 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).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,030 /R x 28,32000 = 0,84960

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 31,90000 = 0,63800

Subtotal: 1,48760 1,48760

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 50,82000 = 1,01640

CRE23000 h Motoserra 0,020 /R x 3,58000 = 0,07160
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Subtotal: 1,08800 1,08800

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,050      x 96,81000 = 4,84050

Subtotal: 4,84050 4,84050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02231

COST DIRECTE 7,43841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43841

P-17 F2213Z22 m3 Excavació per adequació de terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 94,81000 = 3,60278

Subtotal: 3,60278 3,60278

COST DIRECTE 3,60278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60278

P-18 F221ARL2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
maquinaria de petit format per no malmetre
l'estructura vegetal existent, inclòs càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 99,14000 = 0,59484

Subtotal: 0,59484 0,59484
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COST DIRECTE 0,59484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59484

P-19 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 /R x 94,81000 = 4,17164

Subtotal: 4,17164 4,17164

COST DIRECTE 4,17164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17164

P-20 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 56,95000 = 6,03670

Subtotal: 6,03670 6,03670

COST DIRECTE 6,03670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03670

P-21 F222RG01 m Obertura i cobriment de rases per a pas de tubs de
polietilè i cablejat programador reg, amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,128 /R x 21,41000 = 2,74048

Subtotal: 2,74048 2,74048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04111

COST DIRECTE 2,78159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78159

P-22 F222RG02 u Unitat global de Treballs de adaptació dels sector
existents i reconexió a la nova cantonada. Inclóu
accessori necessari.

Rend.: 1,000 586,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 27,000 /R x 21,41000 = 578,07000

Subtotal: 578,07000 578,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,67105

COST DIRECTE 586,74105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 586,74105

P-23 F226ARDZ m3 Estesa de terres amb material de la pròpia excavació,
deixant el terreny perfilat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,102 /R x 22,15000 = 2,25930

Subtotal: 2,25930 2,25930

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,012 /R x 99,14000 = 1,18968

Subtotal: 1,18968 1,18968

COST DIRECTE 3,44898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44898

P-24 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, mitjantçant nivelladora i
corró vibratori. Inclús formació d'esquena d'ase en
camins de sauló, segons especificacions de projecte

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 65,52000 = 0,65520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 75,40000 = 0,82940

Subtotal: 1,48460 1,48460
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COST DIRECTE 1,48460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48460

F228ARD1 m3 Rebliment de pou, tipus reble, amb granulats de
material reciclat de formigons de 40 a 70 mm, per a
drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm,
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 23,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,15000 = 4,43000

Subtotal: 4,43000 4,43000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 56,95000 = 3,41700

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,55000 = 1,51000

Subtotal: 4,92700 4,92700

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,200      x 11,67000 = 14,00400

Subtotal: 14,00400 14,00400

COST DIRECTE 23,36100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,36100

P-25 F22BARD1 m2 Perfilat de terres i repassada amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,003 /R x 65,52000 = 0,19656

Subtotal: 0,19656 0,19656

COST DIRECTE 0,19656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19656

P-26 F241ARD1 m3 Transport de terres dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra,
considerant anada, descàrrega i tornada

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,0325 /R x 28,04000 = 0,91130

Subtotal: 0,91130 0,91130
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COST DIRECTE 0,91130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91130

P-27 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 42,95000 = 7,73100

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 99,14000 = 2,08194

Subtotal: 9,81294 9,81294

COST DIRECTE 9,81294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,81294

P-28 F3J2ARD1 m3 Pedraple amb reble de 50 a 70mm, col·locats amb
pala carregadora

Rend.: 1,000 99,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 25,64000 = 9,61500

Subtotal: 9,61500 9,61500

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5311 /R x 118,58000 = 62,97784

Subtotal: 62,97784 62,97784

Materials

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

1,925      x 14,10000 = 27,14250

Subtotal: 27,14250 27,14250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14423

COST DIRECTE 99,87957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,87957

P-29 F3J2ARDZ m3 Escullera amb gabions Rend.: 1,000 86,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 25,64000 = 9,61500

Subtotal: 9,61500 9,61500

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,4426 /R x 118,58000 = 52,48351

Subtotal: 52,48351 52,48351

Materials

B0441G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica sense classificar

1,925      x 12,52000 = 24,10100
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Subtotal: 24,10100 24,10100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14423

COST DIRECTE 86,34374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,34374

F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 22,77000 = 0,45540

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,64000 = 1,02560

Subtotal: 1,48100 1,48100

Materials

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,55000 = 0,60500

Subtotal: 0,60500 0,60500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02222

COST DIRECTE 2,10822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10822

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Rend.: 1,000 28,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,41000 = 1,07050

Subtotal: 1,07050 1,07050

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,52000 = 2,29320

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,53000 = 1,18825

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 75,40000 = 2,26200

Subtotal: 5,74345 5,74345

Materials
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B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,66000 = 21,45900

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,90000 = 0,09500

Subtotal: 21,55400 21,55400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01606

COST DIRECTE 28,38401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,38401

P-30 F921R01J m3 Paviment de sauló, segons especificacions de
projecte, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Rend.: 1,000 21,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,41000 = 1,07050

Subtotal: 1,07050 1,07050

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,53000 = 1,18825

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,40000 = 3,01600

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,52000 = 2,29320

Subtotal: 6,49745 6,49745

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,90000 = 0,09500

B037ARD1 m3 Sauló 1,150      x 12,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,89500 13,89500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01606

COST DIRECTE 21,47901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47901

F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Rend.: 1,000 29,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,41000 = 1,07050

Subtotal: 1,07050 1,07050
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Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,52000 = 2,29320

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,53000 = 1,18825

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,40000 = 3,01600

Subtotal: 6,49745 6,49745

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,90000 = 0,09500

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,66000 = 21,45900

Subtotal: 21,55400 21,55400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01606

COST DIRECTE 29,13801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13801

P-31 F961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot
realitzat sobre ferm no estructural, executada segons
pendents del projecte i col·locada sobre explanada..
Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment
M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 48,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 25,64000 = 6,07668

A0140000 h Manobre 0,522 /R x 21,41000 = 11,17602

Subtotal: 17,25270 17,25270

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0858      x 65,07000 = 5,58301

B961ARD1 m Vorada per a sorral, tipus TJ11 de Breinco. Tot
realitzat sobre ferm no estructural, executada segons
pendents del projecte i col·locada sobre explanada..
Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment
M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

1,050      x 24,00000 = 25,20000

Subtotal: 30,78301 30,78301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25879

COST DIRECTE 48,29450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,29450

P-32 F961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal zona mur. Tot
realitzat sobre ferm no estructural, executada segons
pendents del projecte i col·locada sobre explanada..
Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment
M-5 i neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 44,09 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 25,64000 = 6,07668

A0140000 h Manobre 0,522 /R x 21,41000 = 11,17602

Subtotal: 17,25270 17,25270

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0858      x 65,07000 = 5,58301

B961ARD3 m Vorada per asfalt L40mm canal. Tot realitzat sobre
ferm no estructural, executada segons pendents del
projecte i col·locada sobre explanada.. Inclús p/p
d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5 i
neteja
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

1,050      x 20,00000 = 21,00000

Subtotal: 26,58301 26,58301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25879

COST DIRECTE 44,09450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,09450

F9G17743 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual

Rend.: 1,000 105,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 21,41000 = 5,13840

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,077 /R x 25,64000 = 1,97428

Subtotal: 7,11268 7,11268

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 88,88000 = 2,93304

Subtotal: 2,93304 2,93304

Materials

B065E85C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

1,050      x 90,80000 = 95,34000

Subtotal: 95,34000 95,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10669

COST DIRECTE 105,49241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,49241

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa

Rend.: 1,000 60,54 €
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segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada
lot.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.No són d'abonament en
aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,41000 = 1,84126

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,64000 = 0,48716

Subtotal: 2,32842 2,32842

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 68,93000 = 0,82716

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 61,19000 = 0,61190

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 75,40000 = 0,90480

Subtotal: 2,34386 2,34386

Materials

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 55,83000 = 55,83000

Subtotal: 55,83000 55,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03493

COST DIRECTE 60,53721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,53721

P-33 F9H1ARD1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,005 /R x 25,64000 = 0,12820

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,41000 = 0,21410

Subtotal: 0,34230 0,34230

Maquinària
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,005 /R x 75,40000 = 0,37700

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,005 /R x 61,19000 = 0,30595

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,005 /R x 68,93000 = 0,34465

Subtotal: 1,02760 1,02760

Materials

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,120      x 55,83000 = 6,69960

Subtotal: 6,69960 6,69960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00513

COST DIRECTE 8,07463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07463

F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.No són
d'abonament els excessos laterals.Queda inclòs en
aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 22,15000 = 0,08860

Subtotal: 0,08860 0,08860

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 32,04000 = 0,12816

Subtotal: 0,12816 0,12816

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,40000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00133

COST DIRECTE 0,81809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81809

P-34 F9K4VA25 m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb
granulat de granulometria precisa i filler incorporat
(slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb
una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 22,15000 = 6,64500

Subtotal: 6,64500 6,64500
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Materials

B055VA03 kg Slurry asfàltic (en bidons) 4,000      x 0,31000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16613

COST DIRECTE 8,05113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05113

P-35 FB12ARD1 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, i
muntants de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 FB12ARD2 m Tanca d'acer, ancorada a l'obra amb morter.
Tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 FBB2ARDZ u Senyalètica amb estructura de fusta guies inox, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 251,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 26,49000 = 4,72847

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 22,77000 = 4,06445

Subtotal: 8,79292 8,79292

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 43,48000 = 7,76118

Subtotal: 7,76118 7,76118

Materials

BBM1ARD1 u Senyalètica jocs 70x70 1,000      x 235,00000 = 235,00000

Subtotal: 235,00000 235,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13189

COST DIRECTE 251,68599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,68599

P-38 FD5AARD1 m Rasa de drenatge del terreny, de 40x60 cm, amb
excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de
grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i
tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm
de diàmetre, inclús càrrega de les terres sobrants
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013P000 h Ajudant jardiner 0,055 /R x 28,32000 = 1,55760

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,044 /R x 31,90000 = 1,40360

Subtotal: 2,96120 2,96120

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0072 /R x 36,04000 = 0,25949

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0116 /R x 56,95000 = 0,66062

Subtotal: 0,92011 0,92011

Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,680      x 1,81000 = 3,04080

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,2772      x 21,19000 = 5,87387

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 0,2394      x 20,09000 = 4,80955

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 100 mm
de diàmetre

1,050      x 1,80000 = 1,89000

Subtotal: 15,61422 15,61422

COST DIRECTE 19,49553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,49553

P-39 FD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa
ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300 mm, amb
reixa de fosa nervada classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 230,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,370 /R x 25,64000 = 9,48680

A0140000 h Manobre 0,555 /R x 21,41000 = 11,88255

Subtotal: 21,36935 21,36935

Materials

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0,160      x 57,38000 = 9,18080

BD5HARD1 m Canal de formigó polímer, tipus MD300 de la casa
ACODRAIN o equivalent, d'amplària 300 mm, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 209,18080 209,18080

COST DIRECTE 230,55015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,55015

P-40 FD5ZACC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 61,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,41000 = 8,99220

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 25,64000 = 10,76880

Subtotal: 19,76100 19,76100

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 33,61000 = 1,34440

BD5ZACC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 39,71000 = 39,71000

Subtotal: 41,05440 41,05440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29642

COST DIRECTE 61,11182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,11182

P-41 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 21,41000 = 0,35327

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 26,49000 = 0,43709

Subtotal: 0,79036 0,79036

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,83000 = 8,83000

Subtotal: 8,83000 8,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01186

COST DIRECTE 9,63222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63222

P-42 FD7J9325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 22,77000 = 7,28640

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 26,49000 = 8,47680

Subtotal: 15,76320 15,76320
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Materials

BD7J9300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 3,50000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23645

COST DIRECTE 19,56965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,56965

P-43 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.Aquest criteri inclou les despeses
associades a la realització de les proves sobre la
tuberia instal·lada.

Rend.: 1,000 76,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 22,77000 = 22,77000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,49000 = 26,49000

Subtotal: 49,26000 49,26000

Materials

BD7JE600 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020      x 25,59000 = 26,10180

Subtotal: 26,10180 26,10180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73890

COST DIRECTE 76,10070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,10070

P-44 FFB28455 m 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.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.No s'inclouen en aquest criteri
els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 8,71 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 22,77000 = 2,04930

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,49000 = 2,38410

Subtotal: 4,43340 4,43340

Materials

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 8,13000 = 2,43900

BFB28400 m 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

1,020      x 1,53000 = 1,56060

Subtotal: 4,20960 4,20960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06650

COST DIRECTE 8,70950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70950

P-45 FFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,019 /R x 26,49000 = 0,50331

A013M000 h Ajudant muntador 0,019 /R x 22,77000 = 0,43263

Subtotal: 0,93594 0,93594

Materials

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 3,75000 = 0,56250

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFB2RG02 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

1,020      x 0,62000 = 0,63240

Subtotal: 1,26490 1,26490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01404

COST DIRECTE 2,21488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21488
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P-46 FFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,019 /R x 22,77000 = 0,43263

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,019 /R x 26,49000 = 0,50331

Subtotal: 0,93594 0,93594

Materials

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFB2RG03 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

1,020      x 1,05000 = 1,07100

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 3,75000 = 0,56250

Subtotal: 1,70350 1,70350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01404

COST DIRECTE 2,65348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65348

P-47 FFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 22,77000 = 0,34155

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,49000 = 0,39735

Subtotal: 0,73890 0,73890

Materials

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 3,75000 = 0,56250

BFB2RG04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-.EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

1,020      x 1,86000 = 1,89720

Subtotal: 2,52970 2,52970
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 3,27968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27968

P-48 FG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de
dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa interior,per
ubicación programador de reg.

Rend.: 1,000 79,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 22,73000 = 7,95550

Subtotal: 14,57800 14,57800

Materials

BG1ARG91 u Armari per instal.lacions électrique, IP 68 de
dimensiions 35 x 45 x 15 cm, inclòs placa interior,per
ubicación programador de reg.

1,000      x 64,90000 = 64,90000

Subtotal: 64,90000 64,90000

COST DIRECTE 79,47800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,47800

P-49 FG1B0262 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

Rend.: 1,000 185,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,280 /R x 22,73000 = 6,36440

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,280 /R x 26,49000 = 7,41720

Subtotal: 13,78160 13,78160

Materials

BG1B0260 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i
finestreta

1,000      x 166,04000 = 166,04000

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 5,65000 = 5,65000

Subtotal: 171,69000 171,69000

COST DIRECTE 185,47160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,47160

P-50 FJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts,
inclós accessori de conexió a la canonada.

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 22,77000 = 1,13850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 26,49000 = 1,32450

Subtotal: 2,46300 2,46300
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Materials

BJS2RG01 u Aspersor de turbina per una alcanç d’entre 9 i 11 mts,
inclós accessori de conexió a la canonada.

1,000      x 18,50000 = 18,50000

Subtotal: 18,50000 18,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03695

COST DIRECTE 20,99995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99995

P-51 FJS2RG91 u Desmuntatge d’aspersor existents en el parc i per
posterior aprofitament a la nova xarxa de reg

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,264 /R x 22,77000 = 6,01128

Subtotal: 6,01128 6,01128

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09017

COST DIRECTE 6,10145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10145

P-52 FJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres,
format per 3 ml tub tech-line de 16 mm amb goter
cada 33 cm

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 22,77000 = 0,45540

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 26,49000 = 0,52980

Subtotal: 0,98520 0,98520

Materials

BJS5RG01 m Subministre i instal.lació d’anell de goteig per arbres,
format per 3 ml tub tech-line de 16 mm amb goter
cada 33 cm

1,000      x 7,21000 = 7,21000

Subtotal: 7,21000 7,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01478

COST DIRECTE 8,20998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20998

P-53 FJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de
goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

Subtotal: 6,62250 6,62250

Materials

BJS5RG02 u Vàlvula de rentat de la xarxa de reg de
goteig,col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé

1,000      x 9,97000 = 9,97000
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Subtotal: 9,97000 9,97000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13245

COST DIRECTE 16,72495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,72495

P-54 FJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig,
col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

Subtotal: 6,62250 6,62250

Materials

BJS5RG03 u Vàlvula antisifó de la xarxa de reg de goteig,
col.locada a l’interior d’arqueta de polietilé

1,000      x 9,97000 = 9,97000

Subtotal: 9,97000 9,97000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13245

COST DIRECTE 16,72495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,72495

P-55 FJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida
per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet,
incloent la configuració

Rend.: 1,000 235,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 22,77000 = 22,77000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,49000 = 26,49000

Subtotal: 49,26000 49,26000

Materials

BJSAEMF1 u Programador, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida
per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet,
incloent la configuració

1,000      x 185,90000 = 185,90000

Subtotal: 185,90000 185,90000

COST DIRECTE 235,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,16000

P-56 FJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15
estacions ampliable mitjançant mòduls, connectat als
aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat.

Rend.: 1,000 404,30 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 26,49000 = 47,68200

Subtotal: 47,68200 47,68200

Materials

BJSARG01 u Programador de reg amb alimentació a 24v, de 15
estacions ampliable mitjançant mòduls, connectat als
aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat.

1,000      x 355,43000 = 355,43000

Subtotal: 355,43000 355,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19205

COST DIRECTE 404,30405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,30405

P-57 FJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a
l’interior d’armari existent.

Rend.: 1,000 190,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 26,49000 = 47,68200

Subtotal: 47,68200 47,68200

Materials

BJSARG02 u Protecció eléctrica pel programador instal.lat a
l’interior d’armari existent.

1,000      x 141,14000 = 141,14000

Subtotal: 141,14000 141,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19205

COST DIRECTE 190,01405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,01405

P-58 FJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum
d’aigua de la cabana.

Rend.: 1,000 129,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,49000 = 13,24500

Subtotal: 13,24500 13,24500

Materials

BJSARG03 u Comptador multijet de 1” per al control de consum
d’aigua de la cabana.

1,000      x 115,94000 = 115,94000

Subtotal: 115,94000 115,94000

COST DIRECTE 129,18500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,18500
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P-59 FJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades de 1” DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals,
amb un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura
manuals actuant sobre el relè i purgador intern.

Rend.: 1,000 36,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,49000 = 13,24500

Subtotal: 13,24500 13,24500

Materials

BJSBRG01 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades de 1” DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,5 i 6 m3/h, amb regulador de cabals,
amb un cos i tapa de PVC, possibilitat d’aobertura
manuals actuant sobre el relè i purgador intern.

1,000      x 18,67000 = 18,67000

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,98000 = 3,98000

Subtotal: 22,65000 22,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19868

COST DIRECTE 36,09368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,09368

P-60 FJSBRG91 u Desmuntatge d’electrovàlvules existents en el parc i
per posterior aprofitament a la nova xarxa de reg

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,368 /R x 26,49000 = 9,74832

Subtotal: 9,74832 9,74832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14622

COST DIRECTE 9,89454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89454

P-61 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

Rend.: 1,000 44,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 25,64000 = 10,25600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,41000 = 8,56400

Subtotal: 18,82000 18,82000

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 21,19000 = 1,05950

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 23,98000 = 23,98000
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Subtotal: 25,03950 25,03950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28230

COST DIRECTE 44,14180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,14180

P-62 FJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions,
de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 36,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,41000 = 6,42300

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 25,64000 = 7,69200

Subtotal: 14,11500 14,11500

Materials

BJSDR5AR u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions,
de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 20,77000 = 20,77000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 21,19000 = 1,05950

Subtotal: 21,82950 21,82950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21173

COST DIRECTE 36,15623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,15623

P-63 FJSDRG01 u Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a
l’interior de tub coarrugat de doble capa de 50 mm,
per intercomunicació d’electrovàlvules amb el
programador

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,41000 = 0,21410

Subtotal: 0,21410 0,21410

Materials

BJSDRG01 m Mànega de 1000 v. de 8 x 1,5 mm, col.locaca a
l’interior de tub coarrugat de doble capa de 50 mm,
per intercomunicació d’electrovàlvules amb el
programador

1,000      x 2,29000 = 2,29000

Subtotal: 2,29000 2,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00321

COST DIRECTE 2,50731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50731

P-64 FJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir
vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació.

Rend.: 1,000 37,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,41000 = 6,42300

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 25,64000 = 7,69200

Subtotal: 14,11500 14,11500

Materials

BJSDRG02 u Pericó de polipropilé homologat, per a contenir
vàlvules, accessoris, etc, inclosa excavació.

1,000      x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21173

COST DIRECTE 37,00673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,00673

P-65 FR24A535 m2 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
%

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241213 h 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

0,0054 /R x 44,39000 = 0,23971

Subtotal: 0,23971 0,23971

COST DIRECTE 0,23971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23971

P-66 FR44E21C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20
a 25 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 82,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44E21C u Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel
nua

1,000      x 82,81000 = 82,81000

Subtotal: 82,81000 82,81000

COST DIRECTE 82,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,81000

P-67 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 9,98000 = 9,98000

Subtotal: 9,98000 9,98000
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COST DIRECTE 9,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98000

P-68 FR613221 u 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
80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 52,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,500 /R x 28,32000 = 42,48000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 31,90000 = 1,91400

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 29,89000 = 3,58680

Subtotal: 47,98080 47,98080

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,070 /R x 47,53000 = 3,32710

Subtotal: 3,32710 3,32710

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0768      x 1,90000 = 0,14592

Subtotal: 0,14592 0,14592

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71971

COST DIRECTE 52,17353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,17353

P-69 FR61EMFA u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 20
a 25 cm de perímetre de tronc, excavació de clot de
plantació amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 49,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 29,89000 = 5,97800

A013P000 h Ajudant jardiner 0,210 /R x 28,32000 = 5,94720

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 31,90000 = 3,19000

Subtotal: 15,11520 15,11520

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 36,04000 = 7,56840

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 47,53000 = 5,22830

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 48,15000 = 6,35580

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 56,95000 = 14,44252

Subtotal: 33,59502 33,59502
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,90000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22673

COST DIRECTE 49,16495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,16495

P-70 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 31,90000 = 0,12760

A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 28,32000 = 0,33984

Subtotal: 0,46744 0,46744

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 47,53000 = 0,09506

Subtotal: 0,09506 0,09506

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,90000 = 0,00950

Subtotal: 0,00950 0,00950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00701

COST DIRECTE 0,57901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57901

P-71 FR6PARB2 u Evaquació de plantacions Aesculus, acer, Pi i Celtis Rend.: 1,000 232,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,000 /R x 39,08000 = 39,08000

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 28,32000 = 28,32000

Subtotal: 67,40000 67,40000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 50,82000 = 50,82000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,340 /R x 42,95000 = 57,55300

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 56,95000 = 56,95000

Subtotal: 165,32300 165,32300

COST DIRECTE 232,72300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,72300
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P-72 FR72ARD1 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 10 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 < 500 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 31,90000 = 0,09570

Subtotal: 0,09570 0,09570

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0015 /R x 50,82000 = 0,07623

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 40,23000 = 0,06035

Subtotal: 0,13658 0,13658

Materials

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,009      x 7,54000 = 0,06786

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,035      x 9,35000 = 0,32725

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,010      x 6,29000 = 0,06290

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,100      x 1,05000 = 0,10500

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

0,010      x 4,93000 = 0,04930

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,90000 = 0,00380

Subtotal: 0,61611 0,61611

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00144

COST DIRECTE 0,84983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84983

P-73 FRARMU1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet
triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà. Fracció granulomètrica
menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la preparació
lleugera del terreny.

Rend.: 1,000 29,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 28,32000 = 2,83200

Subtotal: 2,83200 2,83200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 56,95000 = 6,87956

Subtotal: 6,87956 6,87956

Materials

BR3PARD1 m3 Subministre i col·locació de mulch a base de palet
triturat de 20-45 mm, biodegradable,
col·locat en terreny plà.  Fracció granulomètrica
menor de 1mm per sota del 1%. Inclós la preparació

1,000      x 19,95000 = 19,95000
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lleugera del terreny.

Subtotal: 19,95000 19,95000

COST DIRECTE 29,66156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,66156

G9GABK43 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a
paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa
i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

Rend.: 1,000 84,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 25,64000 = 1,02560

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 21,41000 = 2,56920

Subtotal: 3,59480 3,59480

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 88,88000 = 3,55520

Subtotal: 3,55520 3,55520

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 73,60000 = 77,28000

Subtotal: 77,28000 77,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05392

COST DIRECTE 84,48392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,48392

G9J23P00 t Reg de cura amb producte filmògen Rend.: 1,000 3.360,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 21,41000 = 32,11500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 25,64000 = 5,12800

Subtotal: 37,24300 37,24300

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 32,04000 = 22,42800

Subtotal: 22,42800 22,42800

Materials

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 1.000,000      x 3,30000 = 3.300,00000

Subtotal: 3.300,00000 3.300,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55865

COST DIRECTE 3.360,22965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.360,22965

P-74 GR4HEMF1 u Subministrament de Stipa tenacissima, en contenidor
d'1 l

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HEMF1 u Stipa tenacissima, en contenidor d'1 l 1,000      x 1,30000 = 1,30000

Subtotal: 1,30000 1,30000

COST DIRECTE 1,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30000

P-75 K9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada
mitjançant el sistema de fixació amb tirafons, formada
per taulers de fusta certificada, sense aresestes,
sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús
p/p de fixació dels posts a les llates d'empostissar
mitjançant tirafons llautonats de cap hexagonal per a
clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post),
previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius
metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates
d'empostissar a la solera de formigó, peces especials
i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge en
obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions
de projecte

Rend.: 1,000 130,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,49000 = 13,24500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,77000 = 11,38500

Subtotal: 24,63000 24,63000

Materials

B9QAARD8 m2 Plataforma de fusta per a exterior, instal·lada
mitjançant el sistema de fixació amb tirafons, formada
per taulers de fusta certificada, sense aresestes,
sense arestes, col·locat sobre perfils metàl·lics. Inclús
p/p de fixació dels posts a les llates d'empostissar
mitjançant tirafons llautonats de cap hexagonal per a
clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post),
previ forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius
metàl·lics i tirafons per a fixació de les llates
d'empostissar a la solera de formigó, peces especials
i acabat de la fusta mitjançant escatat i greixatge en
obra. Totalment muntat. Tot segons especificacions
de projecte

1,000      x 105,85000 = 105,85000

Subtotal: 105,85000 105,85000
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COST DIRECTE 130,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,48000

P-76 K9VCARD1 m2 Formigonament d'esglaons, formigó amb additiu, per
a paviment continu, de 15 cm, de gruix, col·lorejat en
massa, i acabat escombrat. Inclou p/p d'encofrat i
formació de  cantells
Inclou aportacio d'arids locals

Rend.: 1,000 37,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 22,77000 = 11,38500

Subtotal: 11,38500 11,38500

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,44000 = 0,57200

Subtotal: 0,57200 0,57200

Partides d'obra

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

0,100      x 28,38401 = 2,83840

F9G17743 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual

0,160      x 105,49241 = 16,87879

E3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,000      x 5,78842 = 5,78842

Subtotal: 25,50561 25,50561

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17078

COST DIRECTE 37,63339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,63339

P-77 KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 21,41000 = 2,03395

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 25,64000 = 4,87160

Subtotal: 6,90555 6,90555

Materials

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 3,93000 = 4,12650

Subtotal: 4,12650 4,12650
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COST DIRECTE 11,03205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03205

P-78 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica
mitjançant fressat

Rend.: 1,000 7,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 22,15000 = 4,20850

Subtotal: 4,20850 4,20850

Maquinària

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,190 /R x 14,48000 = 2,75120

Subtotal: 2,75120 2,75120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06313

COST DIRECTE 7,02283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02283

P-79 PAUESS00 u Global Seguretat i Salut Rend.: 1,000 2.080,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 PAUX0001 u Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa,
per a actuacions imprevistes durant l'execució de
l'obra.

Rend.: 1,000 3.094,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-81 PAUX0002 u Unitat global per la naturalització del llac
Consistent en tres accions:
1. La construcció de 5 jardineres submergides, fetes
de pedra i on es plantarà una sèrie d'espècies de
flora aquàtica autòctona.
2. Introducció de macroinvertebrats per millorar la
qualitat de l'aigua.
3. Aportació de Chara vulgaris, alga de port semblant
a les fanerògames, amb gran capacitat depurativa i
estructura idònia per servir com refugi.
Tot segons especificacions de projecte. (Galanthus)

Rend.: 1,000 985,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 2.609,41

Subcapítol 01.01.03  DRENATGE 7.744,10

Subcapítol 01.01.04  PAVIMENTS 12.311,40

Subcapítol 01.01.06  MOBILIARI I EQUIPAMENTS 503,38

Subcapítol 01.01.07  JARDINERIA 2.075,02

Capítol 01.01  ÀMBIT RIERA 25.243,31

Subcapítol 01.02.01  OPERACIONS PREVIES 14.139,50

Subcapítol 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 11.231,26

Subcapítol 01.02.03  DRENATGE 4.413,76

Subcapítol 01.02.04  PAVIMENTS 35.402,34

Subcapítol 01.02.05  PINTURA PARETS I PAVIMENT 1.909,30

Subcapítol 01.02.06  MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.912,56

Subcapítol 01.02.07  JARDINERIA 19.881,07

Subcapítol 01.02.08  INSTAL·LACIONS DE REG 12.474,97

Subcapítol 01.02.09  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 290,00

Capítol 01.02  ÀMBIT PARC 101.654,76

Subcapítol 01.03.01  OPERACIONS PREVIES 0,00

Subcapítol 01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 4.932,12

Subcapítol 01.03.03  DRENATGE 588,74

Subcapítol 01.03.04  PAVIMENTS 17.448,21

Subcapítol 01.03.06  MOBILIARI I EQUIPAMENTS 20.377,97

Subcapítol 01.03.07  JARDINERIA 3.699,64

Capítol 01.03  ÀMBIT ESCOLA 47.046,68

Subcapítol 01.04.01  OPERACIONS PREVIES 384,65

Subcapítol 01.04.02  MOVIMENT DE TERRES 4.694,24

Subcapítol 01.04.03  DRENATGE 0,00

Subcapítol 01.04.04  PAVIMENTS 5.575,10

Subcapítol 01.04.06  MOBILIARI I EQUIPAMENTS 1.912,56

Subcapítol 01.04.07  JARDINERIA 4.952,10

Subcapítol 01.04.08  INSTAL·LACIONS 3.678,99

Capítol 01.04  ÀMBIT ESBARJO 21.197,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
195.142,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ÀMBIT RIERA 25.243,31

Capítol 01.02  ÀMBIT PARC 101.654,76

Capítol 01.03  ÀMBIT ESCOLA 47.046,68

Capítol 01.04  ÀMBIT ESBARJO 21.197,64

Capítol 01.05  SUPRESSIÓ PAS VIANANTS 11.203,86

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 2.080,00

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2 208.426,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
208.426,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PARCCANFELIUV2 208.426,25

208.426,25

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 208.426,25

13 % Despeses Generals SOBRE 208.426,25.................................................................... 27.095,41

6 % Benefici Industrial SOBRE 208.426,25.......................................................................... 12.505,58

Subtotal 248.027,24

21 % IVA SOBRE 248.027,24............................................................................................... 52.085,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 300.112,96300.112,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS  MIL  CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS )
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