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1.1 OBJECTE I AMBIT D’APLICACIO 
L’objecte d’aquest projecte, per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, consisteix en l’adequació de l’espai d’accés 
i estada a l’Skatepark i pista coberta al C/ Priorat, creant un espai enjardinat al voltant d’aquesta instal·lació , integrant-lo 
amb l’entorn i creant espais d’ombra i estada per els futurs usuaris. Tota aquesta zona esportiva està sotmesa a un pla 
futur de remodelació lligat al nou projecte del Poliesportiu Municipal.* 

*Projecte Bàsic de remodelació del nou Complex Esportiu de Can Casablanques. Octubre de 2019.  
Tejada Basterrechea arquitectes. 

 

1.2 DADES DEL PROJECTE 
Aquest espai està situat a l’est del municipi, al carrer del Priorat, al nucli urbà de Sant Quirze del Vallès. Els límits són el 
carrer Priorat, les pistes de petanca, una zona boscosa i el nou pavelló d’esports provisional. La zona d’intervenció 
s’acorda que englobi tot l’espai on es situa l’Skatepark, tot i que en un inici l’encàrrec del projecte només es situava en la 
part del davant de l’espai que dona al carrer Priorat. 

La pista d’skate, la topografia i compactació dels talussos i les escales d’accés a les plataformes, tot i que es definiran en 
projecte, resten fora de l’execució – que el farà el contractista de l’skate-. 

 

 

Extensió:   700 m2 
Situació:   Carrer del priorat, Sant Quirze del Vallès 
Promotor:   Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
Tècnics de l’Ajuntament:   Anna Arcalís, Tècnica municipal de Medi Ambient 
Projectista:   MS paisatge- paisatgistes: 
   Mireia Rubio Coll, biòloga i paisatgista 
   Mireia Fernández Terricabras, enginyera i paisatgista 

1.3 DESCRIPCIÓ DE L’ ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ 
Es tracta d’un espai rectangular situat a l’altra banda del carrer Priorat, respecte del Poliesportiu Municipal i, al costat de 
la nova pista coberta que s’està construint. El projecte intervé en l’espai que queda lliure entre l’skatepark i el carrer 
Priorat, així com l’espai perimetral i els talussos que es generen amb aquesta instal·lació. L’espai total ocupa una 
superfície aproximada de 1040 m2 i l’skatepark uns 338 m2, el que deixa un total de 700 m2 per intervenir. 

L’espai és molt pla, amb un pendent molt suau d’oest a est d’uns 30 cm en  50 m de longitud, el que representa un 0.5% 
de pendent de mitjana. La raó es que s’ha construït una plataforma per poder executar l’skate. Això ha implicat que 
aparegui un talús tocant a l’espai de petanques, en el perímetre nord i est. Aquí s’ha fet ja una intervenció on s’ha col·locat 
una malla de coco i s’ha fet una sembra de prat. 

Tot el desnivell, respecte del carrer Priorat, s’acumula en la zona on estan situats als pins, que suporta una diferencia de 
cota d’aproximat de 60 cm en la part més favorable i 1m en l’extrem nord del talús, restant l’espai d’intervenció i de 
l’skate, més deprimit. 

Actualment no hi ha cap accés definit, però s’està construint una vorera nova i un accés des del nou pavelló. 

    
Espai on s’instal·larà l’skatepark i estructura de la pista coberta           Tal·lus amb pins existents 

  
Actuació que s’ha fet per estabilitzar el talús existent              Riera 
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Moviment de terres per la instal·lació de l’Skatepark 

 

1.4  JUSTIFICACIO I ANALISI DE L’ESPAI 

1.4.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESPAI 

El projecte dona resposta a integrar paisatgísticament la instal·lació de l’skatepark,  adequant l’entorn, i crear uns accessos  
directes des del carrer Priorat, i uns altres per accedir a les plataformes de l’ skate. 

Per altra banda, es necessari vegetar l’entorn i aconseguir un espai d’estada i esbarjo, i on poder gaudir de l’ombra. La 
instal·lació de l’skatepark genera uns talussos al seu voltant que cal estabilitzar amb vegetació. 

1.4.2 ANÀLISI DE L’ESPAI 

 

CIRCULACIÓ 

És important preveure els possibles recorreguts que es puguin donar dins l’espai, així com garantir el seu accés  de forma 
còmode i directe. Garantir una circulació fluida permetrà preservar els espais vegetats. 

USOS 

Es preveu que la zona que queda davant de l’Skatepark esdevingui la zona principal d’estada, ja que és l’espai més ampli, 
i estarà vinculat als elements d’accés que alhora esdevindran elements de mobiliari. Aquesta zona pot ser utilitzada per 
els propis usuaris de l’skatepark, així com, d’altres vianants. També es preveuen espais d’espera,  ubicats en el lateral de 
la pista. Aquests espais estan destinats més als usuaris de la pista d’skate  i en un futur es possible que disposin de bancs. 

ANALISI DEL PAISATGE 

L’espai presenta poca vegetació, només cinc pins paral·lels al carrer Priorat, però el fons està emmarcat per una vegetació 
arbustiva i arbòria vinculada a la riera que transcorre de nord a sud.  El lligam amb l’entorn natural és evident. 

Les vistes queden molt enclotades, per la construcció del pavelló, que resta visibilitat. El punt més sorollós es el del carrer 
Priorat. 

 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
La idea general és aconseguir un espai enjardinat de baix manteniment que connecti amb l’entorn, crear un espai 
agradable per els usuaris, i, mitigar visualment l’impacte de la pista d’skate des del carrer Priorat. 

Un cop estudiat els requeriments i analitzats els recorreguts, es zonifica l’espai en dos:  

a) Una placeta de recepció, al costat de les entrades des del carrer i que actua de rebedor per l’skate. 

b) L’entorn i talussos de l’skate. 

 

1.5.1. PROPOSTA 

La placeta de recepció: es un espai deprimit des del carrer, que tindrà accessos en rampa i a través d’uns graons que es 
converteixen en una graderia. Es completa amb plantació d’arbrat caducifoli per tenir ombra a l’estiu i un perímetre 
enjardinat amb arbustives de menor alçada en el costat nord i arbustiva més alta en l’extrem est. Al centre, dos petits 
espais en forma d’oval, estaran enjardinats i més deprimits per recollir les aigües pluvials .  

Entorn skate: s’enjardinen els talussos generats per la pista d’skate, amb vegetació resistent. Es proposa, per tal d’evitar 
l’erosió dels talussos, construir unes escales en els talussos de manera que la circulació dels usuaris sigui fluida. 

GRADES-RAMPA 

Situades a la banda del carrer Priorat es projecten unes grades en dos nivells que ens permetran la circulació i entrada a 
l’espai per tota la seva amplada. Aquestes grades es construiran amb tres línies d’ecotravesses en el nivell superior i de 
dues en l’inferior i sembra de prat com a cobertura entre ells. En l’extrem nord del carrer, l’accés es farà mitjançant una 
rampa de sauló compactat, que per evitar esllavissaments, s’encastaran unes ecotravesses cada 2m per contenir. 

ESCALES ACCÉS SKATEPARK 

Tot i que, l’accés a l’Skatepark es preveu que es faci per la pròpia pista en la part més baixa, es projecten unes escales en 
els dos talussos que genera la pròpia pista per accedir a la cota més alta de la mateixa directament. Es preveu que en el 
talús oest hi hagin dues escales, una a cada extrem, al ser la cara que queda més exposada i directament relacionada amb 
l’accés pel carrer Priorat, mentre que, en el talús est, només, es projecta una escala. Totes les escales es construiran amb 
ecotravesses, amb graons de 15 cm d’alçada continguts ambdós costats per ecotravesses. L’amplada de les escales serà 
de 1.5 m. Aquests elements, tot i ser contemplats en aquest projecte, els executarà el constructor de l’skate. 
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GEOCEL·LES 

En els extrems de cadascun dels talussos, on el pendent és molt pronunciat, superior en algun punt al 50%, es col·locaran 
Geocel·les per a l’estabilització de les terres en aquests punts. 

PAVIMENT 

El paviment emprat en tot l’espai serà el sauló compactat amb un gruix de 10 cm de paviment col·locat sobre el terreny 
existent compactat. 

VEGETACIÓ 

La vegetació es distribueix en quatre estrats: 

Arbori: S’introdueixen tres espècies diferents, dues de caducifòlies i una de perenne, per generar ombra en els espais 
d’estada i un cromatisme més variat al llarg de l’any. 

Arbustiu: Es plantaran especies més baixes, entre 50 i 80 cm d’alçada, en el perímetre nord i superiors al metre d’alçada 
en el perímetre est. Aquestes especies es repeteixen en l’enjardinament del talussos. Es fa una combinació d’arbustiva 
variada, intentant afavorir la biodiversitat, amb espècies floríferes i amb fructificació tardana. Les espècies triades són 
autòctones o adaptades a l’entorn. 

Herbàcies: Principalment representada per una espècie de gramínia que ens dona moviment i volatilitat a les combinacions 
amb arbustives, i que es repeteix en l’enjardinament de l’altra banda. 

Rastreres, entapissant i gespitoses:  En les grades es farà una sembra de prat rústic. 

Alguna espècies més entapissant completa l’enjardinament vora els camins i en els talussos de l’skate. 

Totes les espècies són adaptades al clima mediterrani, i de baix manteniment, però aporten floracions i canvis estacionals, 
que faci d’aquest espai una zona agradable i atractiva. 

REG 

El reg és automatitzat, utilitzant el sistema més freqüent als espais enjardinats del municipi com són els programadors a 
piles que poden ser telegestionats. 

El reg és amb tub semisoterrat i amb degoters inserits. 

S’instal·laran dues  boques de reg 

 DRENATGE 

Per tal de facilitar l’evacuació de l’aigua en cas de pluges intenses es preveu col·locar unes peces de formigó prefabricat 
per la reconducció de l’aigua que pugui circular des de la pista en direcció nord cap els parterres de vegetació, alhora que 
ajudarà a mitigar l’efecte de l’escorrentia que es pugui produir en el paviment de sauló. 

També es preveu la creació de dues petites depressions plantades amb vegetació que poden actuar de Suds en cas de 
pluges intenses. 
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1.6 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.6.1 TREBALLS PREVIS 

Degut a que es tracta d’us espai on les existències es limiten al pins situats al costat del carrer Priorat i la resta de l’espai 
està net, els treballs previs consistiran en: 

 

Descompactació del terreny en les zones de plantació a excepció dels talussos de la pista  
 

260 m2 

Protecció de l’arbrat existent amb taulons de fusta al voltant dels tronc 
 

    5 u 

Anivellament i perfilat del terreny 
 

700 m2 

Aportació de terres de rebliment per la zona de grades 
 

25 m3 

Excavacions per recollida d’aigües tipus sud’s   4 m3 
 

1.6.2 VEGETACIÓ 

Degut al compactament del terreny, com a conseqüència de la construcció de la pista d’Skate, es preveu un bon fresatge 
i una esmena amb terres adobades de jardineria, en les zones de plantació, per a garantir el bon funcionament de la 
vegetació, a excepció dels talussos de l’skate, que no es poden fressar. 

El projecte preveu la utilització de terra vegetal de jardineria adobada de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica 
menor d’1,2 dS/m per: 

• 20 cm d’aportació de terra vegetal adobada per a la plantació d’arbustives i herbàcies 

• 25 cm d’aportació de terra vegetal adobada per a la plantació d’arbustives i herbàcies del talussos 

• 0.5m3 de terra vegetal adobada per a la plantació de cada arbre nou 

Es preveu la realització d’aquesta millora edàfica mitjançant l'aportació d'una esmena d'origen vegetal amb la seva 
incorporació al terreny durant el fresat dels 20 cm superficials, excepte en el cas dels talussos de l’Skatepark ja que en 
aquest cas interessa que no es modifiqui la compactació d’aquests talussos per garantir l’estabilitat del formigó de la 
pista, es per això que en aquests talussos s’incorporarà per sobre la terra vegetal per fer la plantació. 

No es plantarà sobre graves, runes, zones compactades, terres contaminades, o qualsevol sòl o substrat no adaptat a les 
plantacions. Les terres compactades s’han de llaurar en tota la superfície en realitzar les plantacions, així com a l’entorn 
proper (2 a 3 metres aprox.) del perímetre dels clots de plantació per tal que es puguin desenvolupar les arrels (sempre 
que sigui possible). 

Per a la plantació de l’arbrat s’han de realitzar clots amb la dimensió adient i proporcionada al pa d’arrel i on es posarà 
un gruix de 15cm de graves granítiques en el fons del clot per tal de garantir el drenatge de l’aigua. Els clots destinats a 
la plantació del material vegetal arbori s’obriran amb la màxima antelació possible per tal d’afavorir la meteorització del 
terra i el seu condicionament. 

ARBRAT 

Tots els arbres s’han de subministrar o bé en pa d’arrel o bé en contenidor. 

 

ESPÈCIE CAPÇADA INTERÈS PERÍMETRE DE 
PLANTACIÓ 

Acer campestre 
(Auró) 

Forma esfèrica Arbre de port mitjà , fulla caduca, especialment 
interessant a la tardor quan e fullatge vira a groc 
intens. Creixement mitjà 

18/20 

Quercus ilex (alzina) Forma esfèrica-
irregular 

Arbre de port gran,  fulla perenne. Creixement 
lent 

Multitronc 

Quercus pubescents 
(roure) 

Forma esfèrica Arbre de port gran, de fulla caduca. Creixement 
lent 

18/20 

 

ARBUSTIVES 

Les plantes arbustives són les que s’exposen en el següent quadre, triades fonamentalment per la seva floració i 
fructificació. Són espècies autòctones o adaptades a l’entorn on aniran plantades i que s’integren bé paisatgísticament. 

ARBUSTIVES I HERBÀCIES COLOR 
EPOCA 

FLORACIO 
MARC DE 

PLANTACIÓ 
Abelia grandiflora postrata   VI-X 3 pl/m2 
Arbutus unedo   X-IX 1 pl/m2 
Ballota acetobulosa   IV-VII 5 pl/m2 
Cistus albidus   III-V 5 pl/m2 
Cistus florentinus   IV-VI 5 pl/m2 
Cistus salviifolius   IV/V 5 pl/m2 
Cistus x purpureus   IV/V 3 pl/m2 
Dorycnium hirsutum "Fréjorgues"   V/VII 3 pl/m2 
Euphorbia Characias "Humpty Dumpty"   V-VI 6 pl/m2 
Helichrysum dasyanthum   V-VIII 5 pl/m2 
Lantana montevidensis   V-X 3 pl/m2 
Lavandula dentata "Candicans"   II/III-VII/X 5 pl/m2 
Perovskia 'Blue Spire'   VI-X 5 pl/m2 
Pistacia lentiscus   V-VI 1 pl/m2 
Phlomis "Edward Bowles"   IV-VIII 3 pl/m2 
Rosa canina   V-IX 3 pl/m2 
Salvia jamensis   V-X 5 pl/m2 
Teucrium fruticans "Ouarzazate"   IV/VI-X/XI 5 pl/m2 
Thymus capitatus   VI-IX 5 pl/m2 
Viburnum tinus "Eve Price"   I/III 5 pl/m2 

GRAMINIES COLOR 
EPOCA 

FLORACIO 
MARC DE 

PLANTACIÓ 
Muhlenbergia capillaris   X/XI 5 pl/m2 

 

Totes les plantes han de venir en contenidor i en mida similar a la definida en el pressupost. En cas de canvi s’ha de 
consultar amb la Direcció Facultativa, i variar les quantitats. 
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PRAT NATURALITZAT 

Es proposa la formació d’una pradera natural de baix manteniment i floració. La barreja proposada està formada per: 

- Festuca arundinacea      40% 
- Festuca ovina      25% 
- Lolium perenne       15% 
- Trifolium repens      10% 
- Cynodon dactylon            5% 
- Bellis perennis                  5% 

 
Aquesta barreja està formada per espècies mediterrànies capaces de sobreviure en les condicions edafoclimàtiques locals. 
La pradera proposada es de baix manteniment, les espècies que la conformen tenen necessitats hídriques adaptades a les 
precipitacions locals i, per tant, molt resistents a episodis de sequera, tot i que si convé es pot regar amb les boques de 
reg previstes en el projecte, per tal d’afavorir la seva implantació i per fer regs de manteniment en èpoques més critiques. 
 
TANCAMENT DE LA VEGETACIÓ 
Un cop acabada l’obra es recomana el tancament provisional del parterre perimetral amb tanca tipus Rivisa i daus de 
formigó,  fins que la vegetació s’estableixi ( a acordar amb l’Ajuntament) 

Un cop passats aquest període, s’avisarà a l’empresa constructora, que serà l’encarregada de retirar-la.  

 

 

1.6.3. PAVIMENTS I ESTRUCTURES 

PAVIMENTS TOUS 

El sauló és el paviment triat per a tot l’espai, amb una capa de 10 cm de gruix sobre el terreny compactat. També es farà 
sevir aquest paviment en escales i rampes. 

PAVIMENTS DURS 

Només es farà ús de paviment dur per conformar canals de drenatge que ajudin a evacuar l’aigua d’escorrentia de pluja 
de la pista d’skate. Aquests canals es situen perpendiculars a la pista i van a parar al parterre perimetral de vegetació 

ESTRUCTURES: GRADES 

Per l’accés pel carrer Priorat es construeix una grada amb ecotravesses amb dos nivells. Els nivell es defineix amb tres 
ecotravesses en el primer pla i dues en el darrer nivell,  col·locades una sobre l’altra i subjectades amb vareta de ferro  que 
ens permet salvar un desnivell de 45 cm en cada nivell, més el desnivell que se li dona al prat que es sembrarà entre cada 
nivell. 

 

1.6.4. SISTEMA DE REG 

El sistema de reg és automatitzat amb programadors TBOS-BT4 de RAINBIRD  de 9V, alimentats a piles, amb nombre 
màxim de quatre estacions instal·lats dins de l’arqueta d’obra situada a l’inici de les grades, tal com es senyala en el 
plànol de reg. Aquest programador TBOS-BT permet la seva centralització. 

Serà un reg localitzat mitjançant canonada amb degoters inserits autocompensants. distribuïts en tres sectors segons la 
tipologia de la vegetació. 

  Sector d’arbrat 

  Sector de parterre perimetral i parterres petits de l’espai principal (arbustiva i herbàcia) 

  Sector dels talussos de l’skate (arbustiva i herbàcia) 

Es decideix separar en dos sectors l’arbustiva i herbàcia per indicació de l’Ajuntament de Sant Quirze en previsió a una 
possible futura ampliació de la zona d’Skate. 

No es preveu instal·lació de reg per la zona de prat, però sí disposar de dues boques de reg per si cal fer regs puntuals . 

Les electrovàlvules queden distribuïdes en dues arquetes d’obra. Una de mida 120 x 60 cm, per a les dues 
electrovàlvules d’arbustives i herbàcies i el programador, i una arqueta de 60x60 cm per a una electrovàlvula de l’arbrat. 

 

1.6.5 DRENATGE 

DREN FRANCÉS 

El drenatge que es planteja per a aquest espai és de tipologia Dren francès amb una rasa de graves de 30 cm de fondària 
i 30 cm d’amplada, no connectada a la xarxa de desguàs, per afavorir la infiltració de l’aigua d’escorrentia al terreny. Aquest 
tipus de dren es situa en: 

• El límit dels dos  parterres atalussats, en la part baixa. 

• En el punts d’entrega de la pista d’skate amb el sauló en la zona nord paral·lela al paviment de formigó, per tal 
d’afavorir la infiltració en el terreny.  

SUDs 

D’altra banda en la part central de la plaça del davant es fan unes depressions amb vegetació, tipus Sud’s, per tal de retenir 
e infiltrar l’aigua cap al terreny de forma controlada reduint els efectes de l’escorrentia per pluja. 

CANAL 

Com ja s’ha esmentat en el capítol de paviments durs, es construeixen quatre canals disposats de sud a nord des del lateral 
de la pista d’skate fins al parterre de vegetació per tal d’ajudar a la sortida de l’aigua que es pugui acumular dins la pista i 
mitigar l’escorrentia d’aigua que circuli per el paviment de sauló. 
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1.6.6 ALTRES 

En el conjunt del projecte es preveuen unes actuacions que tot i estar dissenyades des d’aquest projecte executiu seran 
executades a part, amb anterioritat a l’execució del projecte i per tant no estaran contemplades en aquest pressupost. 

Aquestes actuacions són: 

• Construcció de la rampa d’accés des del carrer Priorat. 

• Construcció dels tres trams d’escales, per accedir a les plataformes de l’skate: dues en la part del davant i una 
tercera en la part del darrera. 

• Barana de rodons de fusta  i corda: Rodons de 80cm d’alçada ancorats a terra. 

• Col·locació de Geocel·les en els punts crítics de les cantonades dels talussos, per estabilització de terres i plantes. 

 

1.7 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
Descripció dels elements a controlar: 

• Reblert de terres de les grades 

• Formigó de les bases de paviment (canal drenatge) 

• Determinació de peces de paviment (canal drenatge) 

• Comprovació de la xarxa de reg. 

• Terres de jardineria adobades. 

• Graves de drenatge 

• Qualitat de la vegetació. 

 

1.8 PLA DE MANTENIMENT 
Un cop el contractista hagi finalitzat l’obra, el mateix realitzarà les tasques de manteniment, detallades l’annex núm. 1 
“Pla de Manteniment”, durant el període de garantia i fins al traspàs de l’obra a l’Ajuntament. Una vegada l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès assumeixi el traspàs de l’obra, serà aquest qui es faci càrrec del manteniment.  

• Manteniment d’arbres: desherbatge, manteniment olla de reg, poda, reposició... 

• Manteniment d’arbustos: desherbatge, poda i retall... 

• Manteniment de Prat: sega 

• Manteniment en superfície: paviment de sauló, desherbat de graves... 

• Controls plagues i malures. 

• Manteniment d’instal·lacions de reg: degotadors,  electrovàlvules, filtres, canonades, programador i boques de 
reg. 

 

1.9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb la normativa vigent,  i degut a l’import d’obra aquest projecta està exempt d’Estudi de Seguretat i Salud , no 
obstant això i dintre de l’àmbit d’aplicació del Real Decreto 1627/1997, per ser obres de construcció, existeix per part del 
contractista principal l’obligació de realitzar una Avaluació de Riscos Laborals (Llei 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

1.10 PROGRAMACIO DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini d’execució global dels 
treballs de DOS (2) MESOS. 

L’empresa contractista abans d’iniciar l’obra presentarà un pla de treball amb la planificació de totes les tasques durant 
aquest dos mesos de termini. 

 

1.11 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
Per a la realització de l’obra no seran necessaris talls permanents ni desviacions del trànsit. 

Les tasques a realitzar serien: 

• Tancament de l’obra i acopi de materials i equipaments. 

• Fresatge i anivellament del terreny, fent especial atenció a la descompactació de les àrees de plantació. 

• Aportació de terres per a la construcció de grades. 

• Aportacions de terres de jardineria. 

• Instal·lació de reg i drenatge. 

• Construcció de grades. 

• Plantacions de les zones enjardinades i arbrat i sembra de prat. 

• Col·locació de paviments tous. 

• Tancament temporal de les zones plantades. 

 

1.12 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
En el pressupost es relacionen els elements simples i la descomposició de cadascuna de les partides d’obra que s’han 
utilitzat al projecte. 

Els preus corresponents als elements simples, mà d’obra, materials i maquinària s’han obtingut principalment de les bases 
de preus de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, a la seva últim versió de 2020, de l’aplicació dels 
convenis laborals vigents i directament de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors,  amb el 13 % de costos 
indirectes i els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
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de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula 
de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

1.13 PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 

Pressupost d’execució material ………………………………………………………………………………………..  33.321,51 € 

Despeses generals (13%)  ……………………………………………………………………………..   4.331,80 € 

Benefici industrial (6%)  …………………………………………………………………………….    1.999.29 € 

Pressupost d’execució per contracte ………………………………………………………………………………   39.652,60 € 

IVA (21%)    …………………………………………………………………………..     8.327,05  € 

Pressupost total (IVA inclòs) …………………………………………………………………………………………..    47.979,65 € 

 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-UN euros amb 
CINQUANTA-UN cèntims (33.321,51 €) 

El pressupost d’execució per contracte, inclòs el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals ascendeix a la 
quantitat de TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS euros amb SEIXANTA  cèntims (39.652,60 €). 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-
NOU euros amb SEIXANTA-CINC cèntims (47.979,65 €). 

 
 

 
 

1.14 REVISIO DE PREUS 
 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió 
de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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2. ANNEXOS 
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2.1 VEGETACIÓ 
La proposta de paisatgisme té com a objectiu potenciar la presència de verd i integrar l’espai en l’entorn  

En general l’objectiu principal és la creació d’un perímetre verd i uns talussos vegetats que ajuden a estabilitzar les terres, 
alhora que fan d’aquest espai un lloc més amable i amb un increment notable de la biodiversitat. 

 

2.1.1. ARBRAT 

Actualment l’arbrat existent el composen cinc pins, Pinus pinea, agrupats paral·lels al carrer Priorat. 

Arbrat existent 

- Pinus pinea                 5 ut. 
 
Arbrat a conservar 

Els cinc pins, seran objecte d’una esporga selectiva per tal de netejar branques seques i malmeses i així afavorir el seu 
desenvolupament. Aquestes operacions s’han de realitzar sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i/o la direcció 
d’obra. S’aconsella fer-les abans d’iniciar l’obra. 

Protecció de l’arbrat durant les obres: 

Durant els treballs de construcció, els arbres són susceptibles de patir danys irreparables. L’obertura de rases, la 
compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels 
arbres. És important, per tant, seguir les següents directrius de protecció dels arbres: 

És important no compactar el terreny al voltant dels arbres. Cal evitar obrir rases a menys de 1m del coll dels arbres. 

No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres. 

No es farà aplec de materials ni es col·locarà la caseta d’obra sota la projecció de la capçada. 

No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions elèctriques o similars. 

En cas d’afectacions al sistema radicular, caldrà valorar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar 
l’eventual pèrdua d’arrels. 

Si no existeix una tanca d’obra o separació entre els arbres i els vials principals de circulació de l’obra, caldrà protegir els 
arbres amb una tanca de fusta de 1,2-1,8 m d’alçada, a una distància de 2 m de la capçada (5 m en arbres columnars). 

Pel que fa a l’arbrat existent que es conserva, abans de l’inici de les obres es protegiran mitjançant taulons de fusta que 
envoltin el tronc i, quan sigui possible, amb una tanca que rodegi la projecció de la capçada per evitar les compactacions i 
els treballs en la zona radicular més sensible. En les actuacions que s’hagin de realitzar inevitablement en aquesta zona 
caldrà que es descobreixin les arrels amb un sistema d’aire comprimit o bé amb mitjans manuals evitant malmetre-les. 

Noves plantacions d'arbrat 

El projecte proposa la conservació de l’arbrat existent així com la plantació de 12 exemplars nous segons la següent 
relació d’unitats per espècie. Tots els arbres seran caducifolis i amb forma fletxada, amb una guia dominant, excepte les 
alzines, que són perennes, i que seran multitronc. 

 

-  Acer campestre   4 uts. 
-  Quercus ilex -multitronc-  3 uts. 
- Quercus pubescents  5 uts 

 

Com a criteri general, s’obriran clots de plantació que hauran de ser com a mínim dos vegades més ample que el del pa 
de terra o contenidor. La profunditat del clot ha de ser aproximadament igual a l’altura del pa de terra, quedant sempre 
el coll a nivell amb el substrat i, es descompactarà tant al voltant del clot com les parets mateixes del clot de plantació. En 
la base del clot, es col·locarà una base de graves d’uns 15 cm per tal de facilitar el drenatge. Prèvia a la plantació es faran 
proves drenatge en els clots per garantir l’evacuació d’aigua. S’omplirà d’aigua fins a la meitat del clot i al cap de dues 
hores el forat haurà d’estar correctament drenat, en cas contrari s’aplicaran mesures suplementàries correctores. 

Cada arbre de nova plantació portarà un aspratge format per quatre tutors de 8x300 cm, clavats al fons del clot segons 
detall constructiu, de manera que per sota del clot hi hagin, encara, 50 cm de tutor soterrats, per garantir la seva 
estabilitat . Els quatre tutors estaran  units entre ells per una llata de la mateixa fusta. La subjecció entre el tutor o aspre i 
el tronc de l’arbre ha de ser d’un material elàstic ( com la goma o el cautxú de llarga durabilitat i resistents a la 
intempèrie. 

Els tutors es mantindran durant els següents quatre anys i es important la seva revisió periòdica per evitar que l’arbre 
perdi la seva verticalitat. 

 

2.1.2.  ARBUSTIVES I HERBÀCIES 

Les arbustives i herbàcies que es plantegen es distribueixen en el parterre perimetral amb espècies més altes en el costat 
est, on limita amb la riera, i arbustives i herbàcies més baixes en el costat nord. En els talussos de l’skate principalment es 
vegeten amb arbustives i herbàcies de port mitjà i més baixes en la part inferior.
  

ESPECIE UNITATS  ESPECIE UNITATS 
Abelia grandiflora postrata 8  Lavandula dentata "Candicans" 15 
Arbutus unedo 6  Myrtus communis "Compacta" 30 
Artemisia Schmiditiana 25  Myoporum parvifolium 25 
Ballota acetobulosa 42  Mulhenbergia capilaris 52 
Cistus albidus 27  Perovskia 'Blue Spire' 25 
Cistus florentinus 26  Pistacia lentiscus 6 
Cistus salviifolius 21  Phlomis "Edward Bowles" 25 
Cistus x purpureus 30  Rosa canina 9 
Dorycnium hirsutum "Fréjorgues" 12  Salvia jamensis 12 
Euphorbia Characias "Humpty Dumpty" 7  Teucrium fruticans "Ouarzazate" 17 
Helichrysum dasyanthum 22  Thymus capitatus 12 
Lantana montevidensis 14  Viburnum tinus "Eve Price" 13 

 

2.1.3 PRAT 

 Es farà una sembra manual de prat sec en els dos nivells de les grades, amb regs manuals per a la seva germinació e 
implantació. Un cop establert es deixarà el prat que evolucioni de forma natural. 
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Les llavors que s’utilitzen per la configuració del prat són: 

- Le Festuca arundinacea       40% 
- Festuca ovina       25% 
- Lolium perenne        15% 
- Trifolium repens       10% 
- Cynodon dactylon             5% 
- Bellis perennis                   5% 

 

2.1.4.  CARACTERITZACIÓ DE LES TERRES I SUBSTRATS 

El projecte proposa la utilització de terra vegetal adobada i garbellada per a jardineria, de categoria alta, exempta de 
patògens, contaminants i males herbes amb les següents característiques. 

CARACTERÍSTIQUES 

COMPONENT FUNCIÓ 
COMPOST VEGETAL Esmena orgànica húmica. 

Aportació de matèria orgànica i nutrients d’origen orgànic 
SAULÓ Sorra granítica 

Facilita el drenatge i aeració del sòl 
TERRA NATURAL Material Franc-sorrenc 

Afavoreix la capacitat de retenció d’aigua i de nutrients del sòl 
ADOB MINERAL 
(20-10-5+2 Mg) 

Adob de fons 
Aportació de nutrients 

 

PARÀMETRE UNITAT VALOR 
HUMITAT % 15-20 
MATÈRIA ORGÀNICA % s.m.s 10-20 
pH - 7.0-8.0 
CONDUCTIVITAT mS/m 70-120 
GRANULOMETRÍA - <10mm 

(95% de les partícules) 
 

 

2.1.5. SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL 

Les espècies presents en els llistat adjunt es troben disponibles comercialment en les presentacions i mides indicades. 

Pel que fa a l’època de subministrament del material vegetal a més a més de tenir en compte els calendaris de plantació 
adjunts, s’ha de tenir present l’època de disponibilitat d’algunes espècies. S’haurà de tenir present en el moment 
d’adjudicació de l’obra la verificació de la disponibilitat i/o possibilitat de cultiu per encàrrec de la vegetació prevista. 

Tota la planta subministrada haurà de tenir un relació equilibrada entre els diferents paràmetres bàsics de qualitat del 
material vegetal. El desenvolupament de la part aèria ha de ser homogeni i estructurat segons les característiques de 
cada espècie i assolir les dimensions mínimes descrites en la caracterització de la vegetació. 

El sistema radicular haurà de ser proporcional i equilibrat al desenvolupament de la part aèria i el pa d’arrels ha d’ocupar 
tot el volum de terra disponible al contenidor, de tal manera que en treure la planta del test el pa d’arrels surti sencer 
amb tota la terra del contenidor com un volum homogeni i compacte. Però no haurà de presentar massa colmatació 
d’arrels ni arrels circulars o espiralitzants. 

En cap cas la planta pot mostrar signes de malformacions, cops, ferides, etc. tant al sistema radicular com a l’aeri. De la 
mateixa manera que el material vegetal no pot tenir presencia de qualsevol plaga o malaltia ni signes d’haver-la patit 
recentment. 

 

2.1.6. CALENDARI DE PLANTACIÓ 

El calendari de plantació presentat a continuació s'hauria de tenir present de cara a l'execució del procés de plantació per 
tal d'optimitzar-ne els resultats al màxim. 

 

 

2.1.7. ASPECTES GENERALS DE JARDINERIA 

Per garantir l’estabilitat i protecció dels arbres de nova plantació, es preveu la col·locació de un sistema de quatre tutors 
de fusta en cada arbre, tal com s’ha indicat en l’apartat dels arbres. 

En el cas dels arbres existents, tant durant la construcció de les grades com per la preparació del terreny per la sembra de 
prat, cal mantenir el nivell del coll de l’arbre existent i ni enterrar-lo ni deixar-ho més descobert del que estava. 

Tot el material vegetal s’ha de regar manualment i de forma obligatòria immediatament a la seva plantació. S’ha de 
garantir un mínim de 75 litres d’aigua per unitat d’arbre plantat i de 15 litres per a les arbustives. 

L’empresa contractista ha de garantir el manteniment de tot el material vegetal plantat fins a la recepció definitiva de 
l’obra. 

La propietat i la D.F. es reserven el dret de rebutjar qualsevol unitat de planta malmesa, mal plantada, o amb 
desperfectes originats per cops, ferides i d’altres desperfectes originats durant la fase d’obra i manteniment. No 
s’autoritzaran les plantacions, principalment les d’espècies arbustives sense tenir la xarxa de boques de reg i el sistema 
de reg en funcionament. 

Per tal de garantir el subministrament d’arbres i arbustos amb la qualitat i dimensió adients, es considera de suma 
importància la realització dels marcatges i de les reserves de totes les unitats de plantes als vivers de producció, un cop 
formalitzada l'adjudicació a l’empresa contractista. 
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L’empresa adjudicatària de l’execució de les obres tindrà l’obligació de fer les visites pertinents als vivers de l’especialitat 
amb la propietat i/o el tècnic especialista en paisatgisme de la direcció d’obra, aquests tècnics hauran de validar i marcar 
els arbres als vivers proposats per l’empresa adjudicatària. 

 

2.2 PAVIMENTS 
PAVIMENT DE SAULÓ 

Paviment de descomposició granítica que ha de ser compactat al 99% i que no permet més pendent que el 1%-2% per la 
seva poca capacitat drenant. Per tal d’evitar escorrenties i reguerots cal confinar bé i voltar amb línies de drenatge. 

CANAL TEGULA 

Peça prefabricada de formigó  de 17.3 x 17.3 x 13 cm color sorra, de BREINCO  o similar, amb un desnivell de 3 cm, 
col·locada sobre una base de formigó. El canal es constitueix amb dues peces oposades, per formar una canal. 

 

2.3 ESTRUCTURES 
GRADES DE TRAVESSES 

• Ecotavesses/ Viga de roure extra  de 260 x 25 x 15 cm, amb tractament per a la fusta tipus sal hidrosoluble, de 
fusta de roure, eficaç per el tractament preventiu de fustes a la intempèrie en contacte o no amb el sòl, 
categoria de rics 1,2,3 i 4,. Norma EN-335, lliure de crom i arsènic. 

• Lamina Drenant que es situa en la cara interna de les ecotravesses  

• Lamina de geotèxtil entre la terra i la làmina drenant 

• Llit de graves en la base de la làmina drenant 

 

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS 

En les parts més desfavorables dels talussos de l’skate que coincideixen amb les cantonades es col·locaran Geocel·les 

Les GEO cel·les són un sistema tridimensional de confinament cel·lular que permet, mitjançant la creació d'un sòl 
artificial, aconseguir una bona compactació del terreny, un bon drenatge i l'establiment de la vegetació. 

 

2.4 INSTAL.LACIO DE REG 
La xarxa de reg proposta preveu l’ús d’aigua potable, a través de la connexió a comptador existent en el carrer Priorat. Es 
preveu una connexió amb canonada principal de 50 mm i amb derivació per a cada sector de reg localitzat de 40 mm que 
alimentarà d’una banda el reg dels parterres i de l’altre l’arbrat. Les boques de reg s’alimentaran amb canonada de 50 
mm. 

 

2.4.1. XARXA PRIMÀRIA DE REG AUTOMÀTIC. 

L’alimentació dels sectors es farà amb un tub de PEBD enterrat de secció de 50mm, de 10atm, alimentari, que tindrà 
vàlvules de tall per tal de sectoritzar la xarxa primària segons es detalla al plànol. 

Tots els tubs d’aigua que passin en zones pavimentades de formigó o equivalent (paviments durs) hauran d’estar 
entubats amb tubs de polietilè corrugat de dimensions 2 vegades més gran que el diàmetre interior del tub. 

 

2.5.2  CONTROL DEL REG 

AUTOMATISMES 

El control del reg es farà amb el programador TBOS-BT de Rainbird de 9v, alimentat a piles, per tant, sense la necessitat de 
corrent alterna,  amb la possibilitat de ser soterrat i de programar-lo amb telegestió. La seva caixa, el muntatge interior en 
arqueta i la separació de la consola de les caixes de connexió eviten actes vandàlics i la manipulació no desitjada dels seus 
programes. D’altra banda la caixa és impermeable, amb classificació IP-68, per a un funcionament fiable sota l’aigua. Aquest 
programador TBOS-BT permeten la seva centralització. 

S’instal·la un sol programador: 

• 1 unitat del TBOS-BT4, amb capacitat per a quatre sectors, tot i que només s’utilitzaran tres de les seves connexions. 

Les electrovàlvules, col·locades en arquetes d’obra i són: 

• 1 unitats d’electrovàlvules d’1” model 100 DV 9V de Rainbird  o similar, per arbrat 

• 2 unitats d’electrovàlvules  d’1” ½  model 150 DV 9V de Rainbird o similar, per arbustiva i herbàcia. 

Les electrovàlvules estan connectades amb un triple by-pass d’aixetes de boles, tal com es veu en detall. 

La connexió dels programadors amb les electrovàlvules es fa amb cable amb conductor de coure de 0.6/1KV de tensió 
assignada , amb designació RZ-1-K(AS) multipolar, de secció 6x2.5 mm2. 

En el punt de connexió de la instal·lació de reg amb la xarxa es col·locarà un pericó amb vàlvula ràcord pla de 1 ½”  

FILTRES 

Davant de cada electrovàlvula de reg per degotadors, es posarà un filtre per evitar obturacions en els goters:  

• Filtre de 1-1/2’ de diàmetre, metàl·lic, amb element filtrant de malla de 300 micres, sense vàlvula de purga, roscat. 

 

2.5.3 XARXA SECUNDÀRIA DE REG 

La canonada d’alimentació dels sector es farà amb tub de PEBD enterrat de secció de 40mm, de 10 atm, alimentari que 
sortirà de cada electrovàlvula, arribant a cadascuna de les graelles de reg del parterre. La derivació a cada graella es farà 
amb tub de PEDB de secció de 25 mm, de 10 atm, alimentari  que també s’utilitzarà per tancar-la. 

 

2.5.4 REG LOCALITZAT 

REG LOCALITZAT DE PARTERRES 

Els parterres i l’arbrat es reguen amb reg localitzat, col·locant les canonades separades entre 40 cm,  en els parterres 
plans i amb separació que serà de 40 cm entre línies en la part superior dels talussos i de 60 cm en la part baixa. Les línies 
de goters en tots casos formaran recorreguts lineals perpendiculars al pendent del terreny. 

• Canonada model XFS de Rain Bird o similar de fàcil instal·lació i amb protecció antiarrels, amb degoters 
autocompensants, que proporciona un cabal constat en tots els degotadors i autonetejables. 
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Model:  

XFS2333100 - 33 cm de separació de degotadors de diàmetre exterior 16.1 mm, diàmetre interior 13.6 mm i 
gruix mínim 1.2 mm 

Característiques: 

Pressió: 0.59 a 4.14 bar 

Cabal: 2.3 l/h 

Temperatura:  Aigua: fins 38º 

   Ambient: fins 52º 

Filtratge necessari: 125 micres  

• Vàlvula de desguàs al final de cada tram, col·locada dins una arqueta circular de plàstic individual. 

• Vàlvula de descàrrega automàtica en els punts més alts dels parterres del talús 

 

REG LOCALITZAT DE L’ARBRAT 

Els nous arbres es regaran en un sol sector independent per tal de poder establir una freqüència de reg diferent i, a la 
llarga, poder inutilitzar-lo. 

Es recomana que formin una anella que almenys garanteixi una pluviometria de 50 l/h amb una doble anella. 

BOQUES DE REG 

La xarxa de boques de reg està formada per un total de 2 boques de reg, distribuïdes de tal manera que entre elles no hi 
hagi una distància superior de 50m, per tal que es pugui garantir un reg manual amb mànegues de 25 m.  

La xarxa de boques de reg està formada per canonades de PE de baixa densitat alimentaria, de 10 atm. El punt de connexió 
serà el de l’escomesa situada al carrer Priorat. 

Les boques de reg es podran fer servir per a fer regs de suport a la pradera de les grades si es considerés convenient o si la 
climatologia de l'any fos molt seca per a garantir una mínima qualitat d'aquesta cobertura herbàcia. Ja que és important 
preveure el reg aeri de les hidrosembres. Per aquest motiu es suggereix el reg d’aquesta  superfície amb trípodes amb 
aspersors mòbils que es connectaran a les boques de reg previstes, en cas de necessitat. 

SECTORITZADOR 

El consum total del reg és de 3.864,8 l/h. Es sectoritza tenint en compte els següents criteris:  

• Tipologia de vegetació: arbustiva  herbàcia i arbrat. 

• Cabal de consum de sector, que no supera els 2000 l/h. 

El reg queda sectoritzat, tal com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat en 3 sectors repartits en 2arquetes i controlats per 
un programador. Aquest sectors són tots de reg localitzat, 2per a parterres d’arbustives i herbàcies i 1 per a reg del nou 
arbrat. 

 
 

 

2.5.5  DISSENY AGRONÒMIC DE LA XARXA REG 

Les necessitats d’aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en laboratori i en estudis de 
camp, mesurant la pèrdua d’aigua per les plantes (Eto) i corregint aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o Ks). 
En les zones ornamentals i jardins s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i una 
altra segons el microclima esperat (Kmc). 

La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg (temps de reg necessari) dels jardins són els següents: 

Factor espècie (Ks) En jardins amb barreja d’espècies de diferents necessitats cal considerar el valor de les més exigents. 

           Mínim          Màxim 
 

Molt baix           0.0 0.1 
Baix       0.1 0.3 
Moderat 0.4 0.6 
Elevat 0.7 0.9 

 

Factor densitat (Kd) Depèn de les cobertes de vegetació existents. 

           Mínim          Màxim  
Baix       0.5 0.9 Jardins joves amb vegetació dispersa 
Moderat 1.0  Zones denses amb una sola espècie o 

bé una dominant 
Elevat 1.1 1.4 Zones denses amb diferents espècies 

i extractes de vegetació 
Tenint en compte que la vegetació es planta a terra en parterre amb diversitat d’espècies, es considerarà el valor elevat 
de 1.1. 

Factor microclima (Kmo) 

           Mínim          Màxim  
Baix       0.5 0.9 Zones en ombra o protegides del 

vent. 
Moderat 1.0  Condicions de camp obert sense vent 
Elevat 1.1 1.4 Zones fonts de calor, paviments o 

ventades 
 

Per la situació de l'àmbit de projecte es consideren unes necessitats baixes(0.9) ja que la plantació es troba majoritàriament 
en cara Est-Oest, però en la cara sud s’eleva la pista coberta que projectarà ombra sobre l’espai i d’altra banda hi ha la 
proximitat d’una riera i envoltada de paviment permeable i tou. 

Amb tot això i prenent una Eto de referència en el mes de major evapotranspiració (juliol) de 6.3mm, amb una uniformitat 
del sistema de reg triat del 100% i una pluviometria dels emissors seleccionats de 20mm, dona un temps màxim previst de 
reg en el moment de major demanda hídrica: 

Temps de reg dels sectors d’arbustiva  (en minuts): 24 min 

Temps de reg dels sectors d’arbres  (en minuts): 1h min 
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2.5.6  DISSENY HIDRÀULIC XARXA DE REG 

Segons el cabal màxim que pot proporcionar el comptador previst, deixant un marge de seguretat sobre el cabal màxim 
subministrat pel comptador superior al 10% i en funció dels emissors de reg triats, s’ha sectoritzat el reg de la següent 
manera: 

 

COMPTADOR VALVULA Emissor vegetació  m3/h temps reg (min) 
Consum diari 

(m3) 

1 1 Degotador Arbust-herbàcia 1.7 27 0.764 

 2 Degotador Arbust-herbàcia 1.87 27 0.825 

 3 Degotador Arbrat 0.294 180 0.9 

 Total    Temps màxim reg (h) 3.9 

     Consum màxim reg (m3/dia) 2.49 

 

D’altra banda tenint en compte les velocitats màximes admeses en les canonades (1.5m/s en xarxa primària i 2m/s xarxa 
secundaria) es verifica que els diàmetres de canonada triats per a la instal·lació compleixin aquest requisit, així els cabals 
màxims que poden circular per les canonades son: 

PEBD 10 atm  40mm  -  4.0 m3/h  (xarxa secundària – 1.5 m/s) 
PEBD 10 atm  25mm  -  2.0 m3/h   (ramals-– 2 m/s) 

 

Les canonades seleccionades han estat les següents: 

TIPUS DIÀMETRE 
0 - canonada primària 50 
1 - canonada secundària 40 
2 – Ramal parterres 25 

  
Per últim, s’estableix la pressió mínima necessària a l’inici en 4.3 bar, segons càlculs de pèrdua de carrega que s’adjunten 
en el sector més desfavorable i utilitzant les següents formules de càlcul. 

 

 

 
CÀLCUL DE PÈRDUA DE CÀRREGA EN SECTOR MÉS DESFAVORABLE P2 
 

          
TUBERIA  TRAMO LONGITUD (m) Q(l/s) Dint (mm) H(mca) v (m/s) F N hfs 

PRIMÀRIA  41,2 1,388 35,2 2,96 1,43 1  2,96 

SECUNDÀRIA  43 1,388 35,2 1,99 1,43 0,65 2 1,29 
TERCIARIA DERIVACIONS 

PER TALÚS 
11,43 0,519 21,4 0,97 1,44 0,65 2 0,63 

LATERAL 
GRAELLA P2-E 5,3 0,0958 21,4 0,01  0,41 12 0,01 

        mca 4,89 

        bar 0,49 

 

PÈRDUA DE CÀRREGA PER DESNIVELL (DIFERÈNCIA DE COTA NEGATIVA DE 1.5)....1.5 mca 

              

(mca) Pressió funcionament emissor   15 mca   

  Pèrdues de càrrega sector + desfavorable 4.89 mca   

  Desnivell canonades (+/-)   1.5 m   

  Pèrdues de càrrega accessoris 0,63 mca   

  Pèrdues de càrrega electrovàlvula 2 mca   

  Pèrdues de càrrega escomesa 1 mca   

              

  PRESSIÓ NECESSARIA INICI (bar) 2.5 bar     

              

 

 

Segons els càlculs efectuats de Pèrdua de Càrrega en el cas més desfavorable del sector 1, i degut al llarga distància entre 
inici i final del sector, considerem necessària una pressió d’escomesa de 3 bar per garantir correctament el reg fins al 
punt més desfavorable del reg 
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2.5.7. SECTORITZACIÓ I TEMPS DE REG 

SECTORS PARTERRE SUPERFÍCIE 
SEPARACIÓ 
CANONADA 

SEPARACIÓ 
GOTERS ML CANONADA  Nº GOTERS CABAL L/H 

CABAL 
SECTOR L/H 

         
         

1 P1-A 8,2 40 40 31,0 78 178,3  

 P1-B 8,2 40 40 31,0 78 178,3  

 P1-C 136,5 40 40 234,0 585 1345,5  

        1702,0 

2 P2-A 28 40/60 40 56,0 140 322,0  
 P2-B 36 40/60 40 62,0 155 356,5  

 P2-C 20 40/60 40 38,0 95 218,5  

 P2-D 55 40/60 40 109,0 273 626,8  
 P2-C 26 40/60 40 60,0 150 345,0  
        1868,8 

3 ARBRES 12   2,0 7 294  
        294,0 

     623,0    
 

 

TEMPS DE REG     
SECTOR SUPERFÍCIE (m2) TEMPS DE REG (min) 

1 152,9 27 

2 165 27 

3   180 

Total temps de reg 
necessari 

3,9 h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ANNEX DE MANTENIMENT 
 

Les espècies de jardineria emprades en aquest projecte, estan adaptades a la climatologia de la comarca del Vallès 
Occidental . Moltes de les plantes són autòctones, per tant es preveu un manteniment, que al principi serà més exigent, 
però que a la llarga, un cop la planta estigui ben establerta, pugui ser puntual. 

El manteniment d’aquest espai està limitat a unes tasques anuals en: 

• Jardineria  
• Reg 
• Paviments i vorades 
• Mobiliari 

 

JARDINERIA 

a. Plantació de planta entapissant i herbàcia: 

a.1. Poda o pinçament: Es una tasca de manteniment que cal fer per treure rebrots malmesos o morts, o flors ja passades i 
per tal d’afavorir la floració. Època: estiu (per plantes que floreixen a la primavera) i tardor-hivern (per plantes que 
floreixen a l’estiu i tardor). 

a2. Entrecavat i eliminació de plantes invasores i males herbes: Inspecció periòdica, especialment a la primavera i tardor, 
per tal d’enretirar espècies invasores, fent un entrecavat que afavoreix l’aireació del terreny. Aquesta tasca es redueix 
molt si els parterres tenen encoixinat. 

a3. Adobat: Un adobat l’any amb un adob sòlid de lenta alliberació que aporti Nitrogen, Fòsfor i potassi, quan es fa 
l’entrecavat, a la primavera. 

a.4. Reg: Reduir o incrementar la freqüència del reg per degoter, depenen de l’època. Veure punt 2.7.2. 

a5: Reposició de planta herbàcia, almenys un cop l’any, controlant les plantes que puguin no haver funcionat. 

a6: Control de malures: Inspecció especialment en època de pluges de malures i plagues de les plantes, i tractament 
d’aquestes evitant la utilització de productes químics o reduint-los al mínim. 

b. Masses de planta arbustiva diversa: 

b.1. Poda: Estudiant l’època de floració i fructificació de cada espècie, en la mesura del possible, es podarà només un cop 
l’any a primavera o tardor, respectant  el seu port natural.  

 

b.2: Manteniment de la fullaraca del terreny: Aquesta acció, en parterres controlats, afavoreix la formació de sòl ric en 
matèria orgànica, i per tant la presencia de microorganismes del sòl i fauna edàfica. També conserva la humitat. 

 

b3: Eliminació de rebrots de plantes invasores o adventícies: Eliminar, el més ràpid possible, els rebrots de la vegetació 
catalogada com a invasora, o de comportament invasor o adventícies que poden créixer en el nostre cultiu. Aquestes 
espècies colonitzen espais en els que es vol afavorir un altre tipus de vegetació. Aquesta tasca es més freqüent el primer 
any, però es va reduint considerablement a llarg de la implantació. 
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b4: Reg: Valorar la possible reducció del reg, de manera successiva, i fer regs profunds, abundants, i menys freqüents, per 
tal d’afavorir el creixement del sistema radicular. Freqüència igual a la planta herbàcia. 

b5: Control de malures: Inspecció especialment en època de pluges de malures i plagues de les plantes, i tractament 
d’aquestes evitant la utilització de productes químics o reduint-los al mínim. 

c. Arbrat: 

c.1. Poda de formació: només un cop l’any, a l’hivern, respectant  el seu port natural. Es una tasca més freqüent els 
primers anys, que es redueix amb el pas dels anys. 

c.2: Manteniment de la fullaraca del terreny: Aquesta acció, en parterres controlats, afavoreix la formació de sòl ric en 
matèria orgànica, i per tant la presencia de microorganismes del sòl i fauna edàfica. També conserva la humitat.  

c3: Eliminació de rebrots i neteja d’escossells: entrecavat en la zona d’escocell mantenint el clot de reg, almenys dos cops 
per any. 

c4: Reg: Valorar la possible reducció del reg, de manera successiva, i fer regs profunds, abundants, i menys freqüents, per 
tal d’afavorir el creixement del sistema radicular. Freqüència igual a la resta de plantacions. 

c5: Control de malures: Inspecció especialment en època de pluges de malures i plagues de les plantes, i tractament 
d’aquestes evitant la utilització de productes químics o reduint-los al mínim. 

d. Prat florit: 

d.1. Sega: Una per any, realitzada a finals d’estiu principis de tardor (intentant assegurar el màxim de fructificació i auto 
sembra) i es realitzarà a una alçada de 10 cm mínim. En aquest moment s’ha d’aprofitar per treure les plantes invasores. 

d.2. Sega selectiva: En alguns casos pot interessar tenir superfícies més segades i altres no, en el mateix prat. De manera 
que s’obtenen diverses alçades i estadis de desenvolupament de la diferent vegetació. 

d.3. Eliminació de plantes invasores: Inspecció periòdica, especialment a la primavera i tardor, per tal d’enretirar espècies 
invasores. 

d.4. Reg d’implantació: En el cas de que no hi hagi reg automàtic s’establiran de dos a quatre regs setmanals 
d’implantació durant un període de tres mesos. La freqüència variarà en funció de l’època de sembra i les condicions 
climatològiques. 

d.5. En cas de que hagi reg, es aconsellable reg per aspersió en alçada (donat que les barreges poden arribar als 50 cm 
d’alçada). La freqüència és de quatre regs setmanals durant els primer mes i s’anirà reduint a tres setmanals en les 
èpoques de floració i fructificació-granació. 

 

QUADRE 1: ALTURA DE SEGUES 

 Altura de sega 
recomanada (mm) 

Freqüència de sega Freqüència de reg 

Prats ornamentals 80 (després de floració) 1/5 any 2 reg set. prim-tardor 
3 regs set. estiu 

Prats naturals 120 1/3 any 1 regs set. estiu 
Herbassars 120 1 biennal no 

 

Paràmetres de manteniment orientatius extrets de la Norma Tècnica de Jardineria NTJ 14G Manteniment de gespa no 
esportiva i prats. 

 

QUADRE 2: FREQUENCIA DE SEGUES 

Gener Febrer Maig Abril Març Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
 x x  x  x  x  x  

 

QUADRE 2: RESUM DE FREQÜÈNCIA DE TASQUES DE MANTENIMENT 

TASQUES DE MANTENIMENT G F M A M J J A S O N D Anual 

Reg  1 1 6 8 8 14 14 14 14 8 6 1 95 

Control de malures   1  1  1   1   4 

Poda general d'arbrat   1          1 

Neteja d'escocells   1   1    1   3 

Poda i pinçament de planta 
arbustiva i herbàcia   1       1   2 

Adobament químic    1       0   1 

Entrecavada del grups de flors i 
arbustos   1  1  1   1   4 

Reposició de planta    1          1 
Retirada de males herbes i 
plantes invasores  1  1 1 1 1  1 1   7 

 

GESTIÓ DEL REG 

Els temps actuals i les espècies implantades, han de poder sobreviure a partir del segon any amb una reducció del temps 
de reg. Segons els criteris establerts en l’estudi, l’objectiu es reduir la quantitat d’aigua que s’aporta en almenys un 30% 
en un termini d’un any. Els regs han de ser més abundants però més espaiats en el temps. Cal una revisió freqüent del 
temps de reg així com la comprovació de fuites i d’emissors malmesos. 

FREQUENCIA I TEMPORITZACIÓ DE REG: 

La freqüència de reg anirà disminuint a mida que passin els anys i la planta estigui desenvolupada. El millor moment per 
regar es quan fa menys calor, es a dir, a primera hora del matí o a última de la tarda. 

Es preferible regar menys vegades però en profunditat, per tal que l’aigua arribi en fondària i les arrels es desenvolupin 
millor. 

Arbrat: 

El reg de l’arbrat es podrà tancar passat tres-quatre anys, podent-se activar només en estius molt secs. Es recomana un 
reg en profunditat en plantació i regar sempre després de fortes ventades. 

Les freqüències recomanades i dosi són: 

ANY DE PLANTACIÓ DE L’ ARBRAT (1ER ANY) 
 REG LOCALITZAT DOSI (litres/set)    FREQUENCIA 

PRIMAVERA 60’ 75 3 dies/set 
ESTIU 60’ 75 3 dies/set 
TARDOR 60’ 75 3 dies/set 
HIVERN 60’ 75 3 dies/set 
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ANY 2-3-4 DE L’ARBRAT  
 REG LOCALITZAT DOSI (litres/set)    FREQUENCIA 

PRIMAVERA 60’ 50 2 dies/set 
ESTIU 60’ 75 3dies/set 
TARDOR 60’ 75 3 dies/set 
HIVERN 60’ 25 1 dies/set 

 

Planta herbàcia i arbustiva: 

ANY D’ESTABLIMENT ARBUSTIVA I HERBÀCIA (1ER ANY) 
 REG LOCALITZAT    FREQÜÈNCIA 
PRIMAVERA 24’ 3 dies/set 
ESTIU 32’ 3 dies/set 
TARDOR 24’ 2 dies/set 
HIVERN 15’ 1 dies/set 

 
ANYS DE MANTENIMENT ARBUSTIVA I HERBÀCIA (A PARTIR DE 2-3ER ANY) 

 REG LOCALITZAT FREQÜÈNCIA 
PRIMAVERA 20’ 2 dies/set 
ESTIU 25’ 3 dies/set 
TARDOR 20’ 2 dies/set 
HIVERN 10’ 1 dies/mes 

 

NETEJA DE MECANISMES 

Cal una revisió mensual del sistema, que consisteix en purgar les canonades si es necessari i la neteja d’arquetes. 

PAVIMENTS I VORADES 

Els paviment proposats només tindran un manteniment de neteja en cas de que s’instal·lin males herbes. Aquesta tasca 
s’ha de fer almenys un cop per trimestre. 

 

MOBILIARI 

El mobiliari no està inclòs en aquest projecte. Només es contempla fer una doble alineació de travesses en una zona de 
l’últim nivell de la grada perquè hi hagi prou amplada i esdevingui un seient. 
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D1-ESCALA 1

D2-ESCALA 2

D2-ESCALA 3

D5- ASPRATGE

D3- TANCA PARTERRE

D4- GRADES

<1/3

>50 cm

D5-ASPRATGE D'ARBRE AMB QUATRE TUTORS

1. ECOTRAVESSES DE 3 X 0.26X0.16 m

2. LAMINA DRENANT

3. LAMINA GEOTÈXTIL REPLÀ

4. DRENATGE AMB LLIT DE GRAVES

5. VARETA DE FERRO DE Ø12 mm

6. FORMIGÓ IN SITU

7. SEMBRA DE PRAT

D4- GRADES D'ACCÉS AMB ECOTRAVESSES I PRAT

Canal Tegula 17.3 x

17.3 x10 x 13 cm

Morter

Formigó

D6-CANAL DE DESGUÀS TEGULA
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XARXA PRIMÀRIA PE 50 mm Ø 10 atm. BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA PRIMÀRIA  PE 50 mm Ø 10 atm. BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (BOCA REG)

XARXA SECUNDÀRIA P.E. 40 mm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG ARBRAT)

XARXA SECUNDÀRIA P.E. 40 mm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG PARTERRES)

XARXA DEGOTADORS INSERITS 33 CM DE 2.3 L/H P.E. 16 mm Ø4 atm. AUTO-COMPENSANT (REG DEGOTEIG PARTERRE)

ANELL OBERT DEGOTADORS INSERITS 33 cm 7 ut DE 3.5 l/H P.E. 16 mm Ø 4 atm. AUTO-COMPENSANT AMB TUB DREN 50 mm ( REG DEGOTEIG ARBRAT)

PERICÓ 120x 60 cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 

1

2

" AMB FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 atm (REG DEGOTEIG ARBUSTIVA)

PERICÓ 60x 60 cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1" AMB FILTRE DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 atm (REG DEGOTEIG ARBRAT)

PERICÓ AMB VÀLVULA RACORD PLA MANUAL PER RENTATGE (REG DEGOTEIG)

VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA UBICADA DINTRE DE PERICÓ (REG DEGOTEIG)

BOCA DE REG

TUBULARS DE DOBLE Ø INTERIOR QUE EL DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA EN ZONES PAVIMENTADES
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SECTOR 2

SECTOR 3-ARBRAT

BOQUES DE REG

PROGRAMADOR TBOS- BT4



LONGITUD MÀXIMA 80 m/l.
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XARXA PRIMÀRIA DE REG

XARXA SECUNDARIA
 DE REG PE 50mm.

SORTIDA DE LA XARXA SECUNDARIA DE
REG A VÀLVULA DE RENTAT MANUAL

VÀLVULA DE DESCARREGA AUTOMÀTICA

VÀLVULA RECORD PLA RE
RENTAT MANUAL

TUB DE PE 16 mm. AMB
DEGOTADORS INTEGRATS DE 2.5
LITRES/HORA AUTOCOMPENSAT I
AUTONETEJABLES SOTERRATS
ENTRE 5 Y 10 CMS.
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ESQUEMA REPRESENTATIU DE REG PER DEGOTEIG ALS PARTERRES
DISTANCIA ENTRE LINIES I GOTERS VARIABLE SEGONS TIPOLOGIA DE VEGETACIÓ

VÀLVULA METÀL·LICA
REDUCTORA 10 A 5 atm

FILTRE METÀL·LIC DE
300 MICRES

DETALL 3

EN TALUSSOS AMB PENDENT LA
DISTÀCIA ENTRE LÍNEES EN LA MEITAD
INFERIOR SERÀ DE 60 cm

S 2

1.20x0.60m

0.60x0.60m

BOQUES DE REG
CLAU GENERAL

PERICÓ CLAU DE PAS S.G.A.B.

PERICÓ COMPTADOR AIGUA POTABLE

COMPTADOR 1 Q=16 m3/h

CLAU DE PAS ABONAT

VÀLVULA DE RETENCIÓ
DE CLAPETA

VÀLVULA DE COMPORTA
MANIGUET

VÀLVULA DE COMPORTA
VÀLVULA ANTIRETORN

BY-PASS MESTRE 2"
1.20x0.60m

CABALÍMETRE

XARXA PRIMARIA BOQUES DE REG
PE ø50mm

REDUCTOR DE PRESSIÓ

REDUCTOR DE PRESSIÓ
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A 
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EG
  P
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0m
m

1.20x0.60m

FILTRE

PE ø40mm

FILTRE

ARBRAT

DESCÀRREGA MANUAL

DESGUÀS

ESQUEMA MULTIFILAR COMPTADOR

DESCÁRREGA AUTOMÀTICA

DEGOTEIG

DESCÀRREGA MANUAL 0.60x0.60m

DISTRIBUCIÓ DELS SECTORS PER ARQUETES

A2-120x60 cm A3-60x60 cm

DETALL 1

S 1
PE ø40mm

S 2
ARBUSTIVA TALUSSOS

S 3
ARBUSTIVA PARTERRE

S 1
ARBRAT

BY-PASS SECTORIAL

BY-PASS SECTORIAL

DETALL 2

TBOS-BT4
DESCÁRREGA AUTOMÀTICA XARXA ELÈCTRICA 9 V

XARXA ELÈCTRICA 9 V

S 3

1.20x0.60m

REDUCTOR DE PRESSIÓ

PE ø40mm

FILTRE
DESCÁRREGA AUTOMÀTICA

DEGOTEIG

DESCÀRREGA MANUAL 0.60x0.60m

BY-PASS SECTORIAL
XARXA ELÈCTRICA 9 V

ARBUSTIVA TALUSSOS

ARBUSTIVA PARTERRES
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TAPA:
-REALITZADA EN FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1083/EN1563
-COMPLEX AMB LA NORMA EN-124
-REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA
-SUPERFICIE METAL·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT
-TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA
  DE UN QUART DE GIR PER CLAU CODIFICADA.
-TAPA ARTICULADA A 105º, EXTRAIBLE A 90º DESPRÉS DE L'AIXECAMENT
  DE L'EIX I DE LA TETILLA, EL BLOQUEIX DE SEGURETAT A 90º.
-27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39KG)

MARC:
-REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630

TAPA 1 E: 1/10DETALL 4
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TAPA:
- REALITZADA EN FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1083/EN1563
- COMPLEX AMB LA NORMA EN-124
- REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA
- SUPERFICIE METAL·LICA ANTILLISCANT TIPUS 4L REGISTRAT
- TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA
  DE UN QUART DE GIR PER CLAU CODIFICADA.
- TAPA ARTICULADA A 105º, EXTRAIBLE A 90º DESPRÉS DE L'AIXECAMENT
  DE L'EIX I DE LA TETILLA, EL BLOQUEIX DE SEGURETAT A 90º.
- 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 80KG)

MARC:
- REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630

MANIPULACIÓ:
- ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN AL 15 KG
- DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU CODIFICADA (CODI 101995 )
- LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA
  VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA

TAPA 2 E: 1/10DETALL 5
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TUBULAR RÍGIDA DE DOBLE Ø
INTERIOR DEL TUB DE REG TUB CONDUCCIÓ D'AIGUA

BOCA DE REG

TUB CONDUCCIÓ D'AIGUA

BOCA DE REG

TUB CONDUCCIÓ D'AIGUA

TUB DE REG PER
DEGOTEIG PE 40mm

ANELL DE DEGOTADORS
7 UTS 3.5 L/HORA

TUBULAR RÍGIDA DE DOBLE Ø
INTERIOR DEL TUB DE REG

VÀLVULA DE DESCÀRREGA
AUTOMÀTICA EN EL PUNT MÉS ALT

CONNEXIÓ
DRENATGE
O DESGUÀS

ANELL DE DEGOTADORS
7 UTS 3.5 L/HORA

TUB DRENANT DE 50 mm Ø

TUBULAR RÍGIDA DE
DOBLE Ø INTERIOR
DEL TUB DE REG

VÀLVULA MANUAL
DE RENTATGE

BOCA DE

REG

DETALL PLANTA DE REG PER DEGOTEIG

TUB DE REG PER
DEGOTEIG PE 40mm

DETALL Nº 6

DETALL BOCA DE REG

ROSCA 1 1/2"

COS FONERIA

ROSCA FEMELLA 1 1/2"

MONTURA LLAUTÓ
ROSCADA

RACORD LLAUTÓ
ROSCAT 45 mm

SECCIÓ LONGITUDINAL

PLANTA. DETALL TAPA DETALL Nº 8

DETALL Nº 7

ANELL DE DEGOTADORS
7 UTS 3.5 L/HORA
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CONGLOMERAT ASFÀLTIC

FORMIGÓ FCK=175 kg/cm²
G.M.G.=20mm CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

SORRA GRANADA

LÀMINA POLIETILÈ COLOR VERD

SORRA GRANADA

TUB CORRUGAT REFORÇAT
Ø VARIABLE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

PAS D'AIGUA 3 TUBS RÍGIDS DOBLE Ø
INTERIOR QUE CANONADES

FORMIGÓ FCK=175 kg/cm²
G.M.G.=20mm CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

FORMIGÓ FCK=175 kg/cm
G.M.G.=20mm CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

TUBS POLIETILÈ Ø VARIABLE

TUB BOQUES DE REG

TUB DE REG

TUB CORRUGAT REFORÇAT Ø
VARIABLE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

TERRA VEGETAL

GESPA O PAVIMENT DE SAULÓ

TUBS POLIETILÉ
Ø VARIABLE

TUBULARS DE DOBLE
Ø QUE EL TUB

SAULÓ

LÀMINA POLIETILÈ
COLOR VERD

FORMIGÓ H-100

PANOT 20x20x4 cm

TUB CORRUGAT REFORÇAT
Ø VARIABLE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
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CAPA APTA
PER AL TRAÇAT
DE LA XARXA
DE RED

GEOTEXTIL

TUB DE LA XARXA DE REG

TUB DE DRENATGE

CAPA NO APTA
PER AL TRAÇAT
DE LA XARXA
DE RED

FORJATS TIPUS
PARQUINGS,
METRO O
ALTRES

X
A

R
X

A
 
D

R
E

N
A

N
T

SECCIÓ DETALL TUBULARS OBLIGATÒRIES PAS DE CARRER

SECCIÓ DETALL DISPOSICIÓ TUBS DINS DE
PARTERRES O PAVIMENTS DE SAULÓ

SECCIÓ DETALL PAS CREUAMENT VORERA TIPUS
DISPOSICIÓ TUBS DINS DE PAVIMENTS I VORERES

DETALL Nº 11DETALL Nº 10

TRAÇAT DE LES XARXES DE REG

DETALL Nº 12

DETALL Nº 9
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s = 185 m

2

D7-DREN FRANCÈS

D7-DREN FRANCÈS

D7-DREN FRANCÈS

D7-DREN FRANCÈS

D6- CANAL TEGULA

D7-DREN FRANCÈS

Paviment de sauló

Terreny natural

Graves

30 cm

alçada rasa

30 cm

amplada rasa

D7- DREN FRANCÈS-RASA AMB GRAVES
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PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

PRESSUPOST Data: 14/12/21 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 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 de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al
12 %

0,21 250,000 52,50

2 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0.45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip
subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m,
per a un pendent inferior al 12 %

0,31 130,000 40,30

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

3,85 30,000 115,50

4 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

2,13 600,000 1.278,00

5 FRZ82A0M u Protecció del tronc amb un parament de fusta de 150 cm -200 cm
d'alçària per quatre costats

52,54 5,000 262,70

6 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,40 10,000 74,00

7 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

28,12 25,000 703,00

TOTAL Capítol 01.01 2.526,00

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 02 PAVIMENTS

1 F9A1201K m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM 32,59 30,000 977,70
2 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70

mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a
25 mm, amb estesa i piconatge del material

35,38 5,000 176,90

3 F9F1D1411MS m Paviment de peça de prefabricada de formigó model canal tegula de
17.3x17.3x10/13 cm de la casa Breinco o similar en color ´´Arena´´
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat, i base de formigó si s'escau.

35,53 22,000 781,66

4 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 3 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

38,75 22,000 852,50

TOTAL Capítol 01.02 2.788,76

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 03 ESTRUCTURES

1 FRB5R6AM m Subministre i col.locació de graó d'escala fet amb ecotravessa de
roure de fusta de roure de 260x25 x15 cm i fins a 2.5 m de llargària,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del
terreny per adaptar-lo al graonat

35,68 131,000 4.674,08

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

PRESSUPOST Data: 14/12/21 Pàg.: 2

2 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

16,00 25,200 403,20

3 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM

25,24 5,400 136,30

TOTAL Capítol 01.03 5.213,58

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 04 VEGETACIÓ

Subcapítol 41 ARBRAT

1 GR41221A u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua

63,84 4,000 255,36

2 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18-20,
MULTITRONC amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

198,26 3,000 594,78

3 FR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

166,41 5,000 832,05

4 FR614342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

90,27 12,000 1.083,24

5 FRZ23C3M u Aspratge quadruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú

76,15 12,000 913,80

6 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM

25,24 1,200 30,29

TOTAL Subcapítol 01.04.41 3.709,52

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 04 VEGETACIÓ

Subcapítol 42 ARBUSTIVA

1 FR4916A6 u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60
cm, en contenidor de 10 l

10,98 8,000 87,84

2 FR4H283M u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 10 l

7,50 9,000 67,50

3 FR4178HA u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l

12,53 6,000 75,18

4 FR4GJ83M u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 10 l

12,50 6,000 75,00

5 FR4JHPA7 u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 40 a 50 cm,
en contenidor de 10 l

10,71 13,000 139,23

6 FR662441 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg

8,72 42,000 366,24

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

PRESSUPOST Data: 14/12/21 Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.04.42 810,99

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 04 VEGETACIÓ

Subcapítol 43 ARBUSTIVA PETITA I HERBÀCIA

1 FR4A5633 u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l

3,55 42,000 149,10

2 FR4BH231 u Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l 3,53 27,000 95,31
3 FR4BHJ11 u Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 l 2,06 26,000 53,56
4 FR4BHB31 u Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l 3,53 21,000 74,13
5 FR4BHN11 u Subministrament de Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 l 2,06 30,000 61,80
6 FR4CP831 u Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de

3 l
3,61 12,000 43,32

7 FR4D423M u Subministrament d'Euphorbia characias ssp. Humpty Dumpty d'alçària
de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

3,50 7,000 24,50

8 GR4G323M u Subministrament de Perovskia blue Spires de 30 a 50 cm, en
contenidor de 2.5 l

2,50 25,000 62,50

9 FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l 3,09 14,000 43,26
10 FR4EEB5M u Subministrament de Lavandula dentata ' Candicans' en contenidor de

3 l
2,70 15,000 40,50

11 FR4FA23M u Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 40 a 50
cm, en contenidor de 5 l

5,60 30,000 168,00

12 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

3,41 12,000 40,92

13 FR4G7R3N u Subministrament de Mulhenbergia capensis' en C-1.5 L 2,00 52,000 104,00
14 FR4GA43M u Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm,

en contenidor de 3 l
3,50 25,000 87,50

15 FR4J463M u Subministrament de Teucrium fruticans ' Ouarzazate' d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l

2,80 17,000 47,60

16 FR4J6DFM u Subministrament de Thymus capitatus d'alçària de 5 a 10 cm en c-1L 2,00 12,000 24,00
17 FR4DQ61M u Subministrament d'Helichrysum dasyanthum d'alçària de 20 a 30 cm,

en contenidor d'1,3 l
2,00 22,000 44,00

18 FR49V6BM u Subministrament d'Artemisia schmidtiana 'nana' en test 11x11 cm 2,00 30,000 60,00
19 FR4F9M3M u Subministrament de Myoporum parvifolium 'Pink' en M-11 1,90 25,000 47,50
20 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg

3,35 389,000 1.303,15

21 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg

0,93 55,000 51,15

TOTAL Subcapítol 01.04.43 2.625,80

Obra 01 Presupuesto 21-42

Capítol 04 VEGETACIÓ

Subcapítol 44 PRAT

1 FR71224K m2 Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa
tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent

3,23 106,000 342,38

EUR
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< 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb
sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega.

2 FR3P231M m3 Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

36,07 5,300 191,17

3 FR3PF011 m3 Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

65,94 2,120 139,79

TOTAL Subcapítol 01.04.44 673,34
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Capítol 04 VEGETACIÓ

Subcapítol 45 TERRES DE PLANTACIO

1 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana

47,69 72,500 3.457,53

TOTAL Subcapítol 01.04.45 3.457,53
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Subcapítol 51 AUTOMATISMES I ARQUETES

1 FJSA00MHBAV u Connexió a comptador existent 211,85 1,000 211,85
2 FJSC4020 u Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de diàmetre per a connectar a

controlador centralitzable, instal·lat i calibrat
295,69 1,000 295,69

3 FJSA104M u Programador de reg amb alimentació a 9 V,model TBOS-BT4,de
RAINBIRD per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat dins
arqueta, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat. Funcionament a piles.

205,26 1,000 205,26

4 FG312734 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), multipolar, de sección 6 x 2,5 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado
en tubo

5,19 5,000 25,95

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,90 5,000 14,50

6 FK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa
de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat,
roscat, muntat entre tubs

392,25 2,000 784,50

TOTAL Subcapítol 01.05.51 1.537,75
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Capítol 05 REG

Subcapítol 52 XARXA PRIMARIA

1 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

8,24 50,000 412,00

EUR
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2 F222UR05 m Excavació amb mitjans manuals de rasa per a instal·lació de xarxa
secundària de reg de 15 cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació

4,39 150,000 658,50

3 E222B23M m3 Tancament de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora

3,72 37,500 139,50

4 FJSB1311HB9Mu Electrovàlvula amb filtre i regulador de pressió, per a instal·lacio de
reg, d'1´de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V
ref.PCZ-101 -40-B, de la serie Electrovàlvules de HUNTER , per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, regulador de
pressió i filtre, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

127,10 1,000 127,10

5 FJSB131M u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, MODEL
150 PGA 9V DE RAINBIRD, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

110,21 2,000 220,42

6 FNER25M1 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, metàl.lic, amb
element filtrant de malla de 300 micres, sense vàlvula de purga,
muntat roscat, per electrovalvules de goter

36,86 2,000 73,72

7 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

131,09 1,000 131,09

8 FDK282M1 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120 x 60 x 60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

206,00 1,000 206,00

9 FDKZA810 u Bastiment quadrat i tapa llisa d'acer inoxidable de 600x600 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter, complint amb les normes de seguretat del plec.

230,11 3,000 690,33

10 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM

25,24 0,324 8,18

11 EN353307 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de diàmetre nominal, col·locada
superficialment

14,00 10,000 140,00

12 PA-52-1 pa Construccio d'altres registres. Partida a justificar 500,00 1,000 500,00

TOTAL Subcapítol 01.05.52 3.306,84
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Capítol 05 REG

Subcapítol 53 XARXA SECUNDÀRIA

1 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,41 253,000 1.621,73

2 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 6 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

3,78 85,000 321,30

3 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

10,47 10,000 104,70

4 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

10,43 5,000 52,15

5 FJS51731KN38 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre,PLD-22-30-100 o similar amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes

3,21 625,000 2.006,25
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col·locades cada 5 m. Article: ref. PLD0412-100 de la serie Reg
localitzat de HUNTER

6 FJS5A766 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 110 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

17,72 12,000 212,64

TOTAL Subcapítol 01.05.53 4.318,77
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Capítol 05 REG

Subcapítol 54 BOQUES DE REG

1 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

248,76 2,000 497,52

2 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

8,24 110,000 906,40

TOTAL Subcapítol 01.05.54 1.403,92
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Capítol 06 DRENATGES

1 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM

25,24 31,500 795,06

2 F222UR0M m Excavació amb mitjans manuals de rasa per a drenatge tipus dren
francès de 20 cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb graves de diferents mides segons detall constructiu

4,39 35,000 153,65

TOTAL Capítol 01.06 948,71

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 2.526,00
Capítol 01.02  PAVIMENTS 2.788,76
Capítol 01.03  ESTRUCTURES 5.213,58
Capítol 01.04  VEGETACIÓ 11.277,18
Capítol 01.05  REG 10.567,28
Capítol 01.06  DRENATGES 948,71
Obra 01 Presupuesto 21-42 33.321,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.321,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 21-42 33.321,51

33.321,51

euros
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Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 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 de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

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

1 Superficie arbustiva 250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0.45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 12 %

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

1 Arbrat 12,000 10,000 120,000
2 Topografia suds 10,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 Paviment de saulo 300,000 0,100 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

5 FRZ82A0M u Protecció del tronc amb un parament de fusta de 150 cm -200 cm d'alçària per quatre costats

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 A justificar DF 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

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

1 Per rebliment de graons-grada 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000
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Capítol 02  PAVIMENTS

1 F9A1201K m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM

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

1 Paaviment de saulo 300,000 0,100 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

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

1 Base peça de paviment 100,000 0,050 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F9F1D1411MS m Paviment de peça de prefabricada de formigó model canal tegula de 17.3x17.3x10/13 cm de la casa Breinco o
similar en color ´´Arena´´ sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat, i base de formigó si s'escau.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

4 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 3 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 03  ESTRUCTURES

1 FRB5R6AM m Subministre i col.locació de graó d'escala fet amb ecotravessa de roure de fusta de roure de 260x25 x15 cm i
fins a 2.5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat
amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

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

1 Grao amb dos ecotravesses 25,000 3,000 75,000
2 Grao amb tres ecotravesses 22,000 2,000 44,000
3 Bancada 6,000 2,000 12,000
4

TOTAL AMIDAMENT 131,000

2 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

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

1 Aillament murets de travessa 42,000 0,600 25,200

TOTAL AMIDAMENT 25,200

3 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM



PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 3

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

1 Drenatge part posterior del mur de
travessa

60,000 0,300 0,300 5,400

TOTAL AMIDAMENT 5,400
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Capítol 04  VEGETACIÓ
Subcapítol 41  ARBRAT

1 GR41221A u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18-20, MULTITRONC amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FR614342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 Acer campestre 4,000 4,000
2 Quercus ilex multitronc 3,000 3,000
3 Quercus pubescens 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FRZ23C3M u Aspratge quadruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma
o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM

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

1 Base del forat plantacio arbrat 12,000 1,000 1,000 0,100 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200
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PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 4

Subcapítol 42  ARBUSTIVA

1 FR4916A6 u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FR4H283M u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 FR4178HA u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 FR4GJ83M u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FR4JHPA7 u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 FR662441 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 42,000
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Capítol 04  VEGETACIÓ
Subcapítol 43  ARBUSTIVA PETITA I HERBÀCIA

1 FR4A5633 u Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

2 FR4BH231 u Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

3 FR4BHJ11 u Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 l

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

4 FR4BHB31 u Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

5 FR4BHN11 u Subministrament de Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 FR4CP831 u Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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7 FR4D423M u Subministrament d'Euphorbia characias ssp. Humpty Dumpty d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 GR4G323M u Subministrament de Perovskia blue Spires de 30 a 50 cm, en contenidor de 2.5 l

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 FR4EEB5M u Subministrament de Lavandula dentata ' Candicans' en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 FR4FA23M u Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 FR4G7R3N u Subministrament de Mulhenbergia capensis' en C-1.5 L

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

14 FR4GA43M u Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

15 FR4J463M u Subministrament de Teucrium fruticans ' Ouarzazate' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

16 FR4J6DFM u Subministrament de Thymus capitatus d'alçària de 5 a 10 cm en c-1L

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 FR4DQ61M u Subministrament d'Helichrysum dasyanthum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

18 FR49V6BM u Subministrament d'Artemisia schmidtiana 'nana' en test 11x11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

19 FR4F9M3M u Subministrament de Myoporum parvifolium 'Pink' en M-11

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

20 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 389,000

21 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 04  VEGETACIÓ
Subcapítol 44  PRAT

1 FR71224K m2 Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la
primera sega.

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

2 FR3P231M m3 Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

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

1 106,000 0,050 5,300

TOTAL AMIDAMENT 5,300

3 FR3PF011 m3 Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

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

1 106,000 0,020 2,120

TOTAL AMIDAMENT 2,120

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 04  VEGETACIÓ
Subcapítol 45  TERRES DE PLANTACIO

1 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

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

1 Superficie talús 170,000 0,250 42,500
2 Superficie plana 120,000 0,200 24,000
3 Arbrat 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 72,500

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 05  REG
Subcapítol 51  AUTOMATISMES I ARQUETES

1 FJSA00MHBAV u Connexió a comptador existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 7

2 FJSC4020 u Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de diàmetre per a connectar a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FJSA104M u Programador de reg amb alimentació a 9 V,model TBOS-BT4,de RAINBIRD per a un nombre màxim de 4
estacions, muntat dins arqueta, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat. Funcionament a piles.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG312734 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), multipolar, de
sección 6 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 FK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim,
sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 05  REG
Subcapítol 52  XARXA PRIMARIA

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 F222UR05 m Excavació amb mitjans manuals de rasa per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 cm d'amplària per
30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 E222B23M m3 Tancament de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora

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

1 150,000 0,500 0,500 37,500

TOTAL AMIDAMENT 37,500

4 FJSB1311HB9M u Electrovàlvula amb filtre i regulador de pressió, per a instal·lacio de reg, d'1´de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V ref.PCZ-101 -40-B, de la serie Electrovàlvules de HUNTER , per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, regulador de pressió i filtre, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

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

1 Sector arbrat 1,000 1,000

PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJSB131M u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, MODEL 150 PGA 9V DE RAINBIRD, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

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

1 Sectors arbustiva 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FNER25M1 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, metàl.lic, amb element filtrant de malla de 300 micres, sense
vàlvula de purga, muntat roscat, per electrovalvules de goter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK282M1 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120 x 60 x 60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FDKZA810 u Bastiment quadrat i tapa llisa d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de
serveis, col·locat amb morter, complint amb les normes de seguretat del plec.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM

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

1 Base arquetes 0,600 0,600 6,000 0,150 0,324

TOTAL AMIDAMENT 0,324

11 EN353307 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de diàmetre
nominal, col·locada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 PA-52-1 pa Construccio d'altres registres. Partida a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 05  REG
Subcapítol 53  XARXA SECUNDÀRIA

1 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa



PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 9

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

1 9 90,000 90,000
2 Arbustiva s1 77,000 77,000
3 Arbustiva s2 86,000 86,000

TOTAL AMIDAMENT 253,000

2 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 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 Canonada cega de tancament i
connexions

60,000 60,000

2 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FJS51731KN38 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,PLD-22-30-100 o similar amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m.
Article: ref. PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

AMIDAMENT DIRECTE 625,000

6 FJS5A766 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 110 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 05  REG
Subcapítol 54  BOQUES DE REG

1 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

AMIDAMENTS 14/12/21 Pàg.: 10

Obra 01 PRESUPUESTO 21-42
Capítol 06  DRENATGES

1 F921201J m3 Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM

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

1 Rasa per drenatge a final de talus 35,000 0,300 3,000 31,500

TOTAL AMIDAMENT 31,500

2 F222UR0M m Excavació amb mitjans manuals de rasa per a drenatge tipus dren francès de 20 cm d'amplària per 30 cm de
fondària, reblert i compactació amb graves de diferents mides segons detall constructiu

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

1 Rasa per drenatge a final de talus 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000
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PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 14/12/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,00m217951111 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

P- 1

(SETZE EUROS)

 €3,72m3E222B23M Tancament de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora

P- 2

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,00uEN353307 Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de
diàmetre nominal, col·locada superficialment

P- 3

(CATORZE EUROS)

 €3,85m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 4

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,39mF222UR05 Excavació amb mitjans manuals de rasa per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 cm
d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense pedres de
la pròpia excavació

P- 5

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,39mF222UR0M Excavació amb mitjans manuals de rasa per a drenatge tipus dren francès de 20 cm d'amplària per
30 cm de fondària, reblert i compactació amb graves de diferents mides segons detall constructiu

P- 6

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,40m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 7

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €25,24m3F921201J Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PMP- 8
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €35,38m3F923U002 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 9

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €38,75mF96AU020 Vorada de xapa d'acer corten, de 3 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

P- 10

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €32,59m3F9A1201K Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PMP- 11
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €35,53mF9F1D1411MS Paviment de peça de prefabricada de formigó model canal tegula de 17.3x17.3x10/13 cm de la
casa Breinco o similar en color ´´Arena´´ sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, i base de formigó si s'escau.

P- 12

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €131,09uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 13

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €206,00uFDK282M1 Pericó de registre de fàbrica de maó de 120 x 60 x 60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 14

(DOS-CENTS SIS EUROS)

 €230,11uFDKZA810 Bastiment quadrat i tapa llisa d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per
a pericó de serveis, col·locat amb morter, complint amb les normes de seguretat del plec.

P- 15

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 14/12/21

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,78mFFB25355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 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- 16

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,41mFFB27455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 17

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,24mFFB28455 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

P- 18

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,90mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 19

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €5,19mFG312734 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),
multipolar, de sección 6 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo

P- 20

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €248,76uFJS1U065 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 21

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €17,72uFJS5A766 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de
120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 110 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 22

(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €10,43uFJS5R101 Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 23

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,47uFJS5R102 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 24

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,21mFJS51731KN38 Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,PLD-22-30-100 o similar amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades
cada 5 m. Article: ref. PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

P- 25

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €205,26uFJSA104M Programador de reg amb alimentació a 9 V,model TBOS-BT4,de RAINBIRD per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat dins arqueta, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat. Funcionament a piles.

P- 26

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €211,85uFJSA00MHBAV Connexió a comptador existentP- 27
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €110,21uFJSB131M Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, MODEL 150 PGA 9V DE RAINBIRD,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

P- 28

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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 €127,10uFJSB1311HB9M Electrovàlvula amb filtre i regulador de pressió, per a instal·lacio de reg, d'1´de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V ref.PCZ-101 -40-B, de la serie Electrovàlvules de HUNTER ,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, regulador de pressió i filtre,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 29

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €295,69uFJSC4020 Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de diàmetre per a connectar a controlador centralitzable,
instal·lat i calibrat

P- 30

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €392,25uFK213216 Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

P- 31

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €36,86uFNER25M1 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, metàl.lic, amb element filtrant de malla de 300
micres, sense vàlvula de purga, muntat roscat, per electrovalvules de goter

P- 32

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,31m2FR226545 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0.45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de
treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 12 %

P- 33

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €0,21m2FR24A535 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 de 1.8 a 2.39 m, per a un
pendent inferior al 12 %

P- 34

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €2,13m2FR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

P- 35

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €47,69m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 36

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,12m3FR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 37

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €36,07m3FR3P231M Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una conductivitat elèctrica menor
de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 38

(TRENTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €65,94m3FR3PF011 Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjanaP- 39
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,53uFR4178HA Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 lP- 40
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €198,26uFR45162C Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18-20, MULTITRONC amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

P- 41

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €166,41uFR451G2B Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 42

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,98uFR4916A6 Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 lP- 43
(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,00uFR49V6BM Subministrament d'Artemisia schmidtiana 'nana' en test 11x11 cmP- 44
(DOS EUROS)
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 €3,55uFR4A5633 Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 lP- 45
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,53uFR4BH231 Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 lP- 46
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,53uFR4BHB31 Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 lP- 47
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,06uFR4BHJ11 Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 lP- 48
(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €2,06uFR4BHN11 Subministrament de Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 lP- 49
(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,61uFR4CP831 Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 lP- 50
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,50uFR4D423M Subministrament d'Euphorbia characias ssp. Humpty Dumpty d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

P- 51

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2,00uFR4DQ61M Subministrament d'Helichrysum dasyanthum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 lP- 52
(DOS EUROS)

 €3,09uFR4EB631 Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 lP- 53
(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €2,70uFR4EEB5M Subministrament de Lavandula dentata ' Candicans' en contenidor de 3 lP- 54
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,90uFR4F9M3M Subministrament de Myoporum parvifolium 'Pink' en M-11P- 55
(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €5,60uFR4FA23M Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 lP- 56
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,00uFR4G7R3N Subministrament de Mulhenbergia capensis' en C-1.5 LP- 57
(DOS EUROS)

 €3,50uFR4GA43M Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 lP- 58
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €12,50uFR4GJ83M Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 lP- 59
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €7,50uFR4H283M Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 lP- 60
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €3,41uFR4H9S34 Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 lP- 61
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,80uFR4J463M Subministrament de Teucrium fruticans ' Ouarzazate' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 lP- 62
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €2,00uFR4J6DFM Subministrament de Thymus capitatus d'alçària de 5 a 10 cm en c-1LP- 63
(DOS EUROS)

 €10,71uFR4JHPA7 Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 lP- 64
(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €90,27uFR614342 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

P- 65

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €3,35uFR662221 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 66

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,72uFR662441 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 67

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,93uFR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 68

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,23m2FR71224K Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de
riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega. 

P- 69

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €35,68mFRB5R6AM Subministre i col.locació de graó d'escala fet amb ecotravessa de roure de fusta de roure de
260x25 x15 cm i fins a 2.5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau
de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per
adaptar-lo al graonat

P- 70

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €76,15uFRZ23C3M Aspratge quadruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

P- 71

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €52,54uFRZ82A0M Protecció del tronc amb un parament de fusta de 150 cm -200 cm d'alçària per quatre costatsP- 72
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €63,84uGR41221A Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nuaP- 73
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,50uGR4G323M Subministrament de Perovskia blue Spires de 30 a 50 cm, en contenidor de 2.5 lP- 74
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €500,00paPA-52-1 Construccio d'altres registres. Partida a justificarP- 75
(CINC-CENTS EUROS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

m217951111 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1
segons CTE/DB-HS 2006

P- 1  €16,00

Altres conceptes 16,00 €

m3E222B23M Tancament de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora

P- 2  €3,72

Altres conceptes 3,72 €

uEN353307 Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L), de 15 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment

P- 3  €14,00

BN353300 Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) i de 15 mm de diàmetre nominal

 €10,90000

Altres conceptes 3,10 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 4  €3,85

Altres conceptes 3,85 €

mF222UR05 Excavació amb mitjans manuals de rasa per a instal·lació de xarxa secundària
de reg de 15 cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

P- 5  €4,39

Altres conceptes 4,39 €

mF222UR0M Excavació amb mitjans manuals de rasa per a drenatge tipus dren francès de
20 cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb graves de
diferents mides segons detall constructiu

P- 6  €4,39

Altres conceptes 4,39 €

m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

P- 7  €7,40

Altres conceptes 7,40 €

m3F921201J Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al
98% del PM

P- 8  €25,24

B0111000 Aigua  €0,08350

B0372000 Zahorras artificial  €18,34250

Altres conceptes 6,81 €

m3F923U002 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i
afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

P- 9  €35,38

B0331300 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm  €27,46656

B0331600 Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm  €3,09672

Altres conceptes 4,82 €

mF96AU020 Vorada de xapa d'acer corten, de 3 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

P- 10  €38,75

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

 €2,57085

B96AUC20 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

 €30,42900

Altres conceptes 5,75 €

m3F9A1201K Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PMP- 11  €32,59

B0111000 Aigua  €0,08350
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B0321000 Sauló sense garbellar  €19,12450

Altres conceptes 13,38 €

mF9F1D1411MS Paviment de peça de prefabricada de formigó model canal tegula de
17.3x17.3x10/13 cm de la casa Breinco o similar en color ´´Arena´´ sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat, i base de formigó si s'escau.

P- 12  €35,53

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €2,60100

B9F1D100HMM0 peça prefabricada de formigó canal tegula de 17.3x17.3x10x/13 cm, de color
arenade la casa Breinco o similar

 €12,66840

Altres conceptes 20,26 €

uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 13  €131,09

B0111000 Aigua  €0,00334

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,43386

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €13,77548

Altres conceptes 116,88 €

uFDK282M1 Pericó de registre de fàbrica de maó de 120 x 60 x 60 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 14  €206,00

B0111000 Aigua  €0,00585

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,82640

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €34,20000

Altres conceptes 170,97 €

uFDKZA810 Bastiment quadrat i tapa llisa d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i
fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter, complint
amb les normes de seguretat del plec.

P- 15  €230,11

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07169

BDKZA810 Bastiment quadrat i tapa quadrada llisa d'acer inoxidable, de 600x600 mm,
per a pericó de serveis

 €210,05000

Altres conceptes 19,99 €

mFFB25355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 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- 16  €3,78

BFB25300 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,30600

BFWB2505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,76500

BFYB2505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,05000

Altres conceptes 2,66 €

mFFB27455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 17  €6,41

BFB27400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,08120
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BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,64400

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,14000

Altres conceptes 3,54 €

mFFB28455 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

P- 18  €8,24

BFB28400 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

 €1,71360

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

 €2,32800

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

 €0,21000

Altres conceptes 3,99 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 19  €2,90

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,63200

Altres conceptes 1,27 €

mFG312734 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), multipolar, de sección 6 x 2,5 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

P- 20  €5,19

BG312730 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), multipolar, de sección 6 x 2,5 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas con baja emisión humos

 €4,47780

Altres conceptes 0,71 €

uFJS1U065 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 21  €248,76

BJS1U065 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

 €184,10000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada  €30,00000

Altres conceptes 34,66 €

uFJS5A766 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 110 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos

P- 22  €17,72

BD5B1A00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre  €6,43500

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02400

BJS51760 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

 €5,44500

Altres conceptes 5,82 €

uFJS5R101 Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic,
de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 23  €10,43

BJS5R100 Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre

 €4,18000

PROJECTE EXECUTIU PER A L´ADEQUACIO DE L´ESPAI D´ACCÈS I ESTADA A L´SKATE PARC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 14/12/21

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

Altres conceptes 6,25 €

uFJS5R102 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 24  €10,47

BJS5R100 Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre

 €4,18000

Altres conceptes 6,29 €

mFJS51731KN38 Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,PLD-22-30-100 o
similar amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Article: ref.
PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

P- 25  €3,21

B0B27000 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2  €0,09150

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

BJS51730KN38 Reg per degoteig PLD0412-100, canonada de degoteig integrat de color
marró amb degotador inserit de 1,5 l/h cada 30 cm, en bobines de 30 m, ref.
PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

 €1,57500

Altres conceptes 1,52 €

uFJSA104M Programador de reg amb alimentació a 9 V,model TBOS-BT4,de RAINBIRD
per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat dins arqueta, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat.
Funcionament a piles.

P- 26  €205,26

Altres conceptes 205,26 €

uFJSA00MHBAV Connexió a comptador existentP- 27  €211,85

BM4 P.P. de petit material per a la connxió a comptador  €100,00000

Altres conceptes 111,85 €

uFJSB131M Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, MODEL 150
PGA 9V DE RAINBIRD, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 28  €110,21

BJSWE300 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2  €4,28000

Altres conceptes 105,93 €

uFJSB1311HB9M Electrovàlvula amb filtre i regulador de pressió, per a instal·lacio de reg, d'1´de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V ref.PCZ-101 -40-B, de la
serie Electrovàlvules de HUNTER , per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, regulador de pressió i filtre, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 29  €127,10

BJSWE300 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2  €4,28000

Altres conceptes 122,82 €

uFJSC4020 Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de diàmetre per a connectar a controlador
centralitzable, instal·lat i calibrat

P- 30  €295,69

BJSC4020 Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de diàmetre per a connectar a controlador
centralitzable

 €220,63000

Altres conceptes 75,06 €

uFK213216 Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de
sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat
entre tubs

P- 31  €392,25

BK213210 Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de
sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat

 €359,02000

Altres conceptes 33,23 €

uFNER25M1 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, metàl.lic, amb element
filtrant de malla de 300 micres, sense vàlvula de purga, muntat roscat, per
electrovalvules de goter

P- 32  €36,86
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Altres conceptes 36,86 €

m2FR226545 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0.45 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent
inferior al 12 %

P- 33  €0,31

Altres conceptes 0,31 €

m2FR24A535 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 de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

P- 34  €0,21

Altres conceptes 0,21 €

m2FR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

P- 35  €2,13

Altres conceptes 2,13 €

m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 36  €47,69

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €41,62620

Altres conceptes 6,06 €

m3FR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 37  €28,12

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria per a gespa, amb textura arenosa i un alt
component en materia orgànica descompost, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €22,04895

Altres conceptes 6,07 €

m3FR3P231M Terra vegetal de jardineria per a gespa, de textura arenosa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 38  €36,07

Altres conceptes 36,07 €

m3FR3PF011 Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

P- 39  €65,94

BR351010 Torba rossa a granel  €56,40800

Altres conceptes 9,53 €

uFR4178HA Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de
10 l

P- 40  €12,53

BR4178HA Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l  €12,53000

Altres conceptes 0,00 €

uFR45162C Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18-20, MULTITRONC amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

P- 41  €198,26

BR45162C Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

 €198,26000

Altres conceptes 0,00 €

uFR451G2B Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

P- 42  €166,41

BR451G2B Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €166,41000
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Altres conceptes 0,00 €

uFR4916A6 Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor de 10 l

P- 43  €10,98

BR4916A6 Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l  €10,98000

Altres conceptes 0,00 €

uFR49V6BM Subministrament d'Artemisia schmidtiana 'nana' en test 11x11 cmP- 44  €2,00

ARTSCH Artemisia schmidtiana 'nana'  €2,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4A5633 Subministrament de Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

P- 45  €3,55

BR4A5633 Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  €3,55000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4BH231 Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 lP- 46  €3,53

BR4BH231 Cistus albidus en contenidor de 3 l  €3,53000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4BHB31 Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 lP- 47  €3,53

BR4BHB31 Cistus salviifolius en contenidor de 3 l  €3,53000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4BHJ11 Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 lP- 48  €2,06

BR4BHJ11 Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 l  €2,06000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4BHN11 Subministrament de Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 lP- 49  €2,06

BR4BHN11 Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 l  €2,06000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4CP831 Subministrament de Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 lP- 50  €3,61

BR4CP831 Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l  €3,61000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4D423M Subministrament d'Euphorbia characias ssp. Humpty Dumpty d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 3 l

P- 51  €3,50

BR4D4M Euphorbia charachias Humpty Dumpy  €3,50000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4DQ61M Subministrament d'Helichrysum dasyanthum d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

P- 52  €2,00

Altres conceptes 2,00 €

uFR4EB631 Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 lP- 53  €3,09

BR4EB631 Lantana montevidensis en contenidor de 3 l  €3,09000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4EEB5M Subministrament de Lavandula dentata ' Candicans' en contenidor de 3 lP- 54  €2,70

LAV-CAN  Lavandula dentata ' Candicans' en contenidor de 3 l  €2,70000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4F9M3M Subministrament de Myoporum parvifolium 'Pink' en M-11P- 55  €1,90

Altres conceptes 1,90 €
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uFR4FA23M Subministrament de Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 40 a 50 cm, en
contenidor de 5 l

P- 56  €5,60

BR4FAM  Myrtus communis 'compacta' d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l  €5,60000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4G7R3N Subministrament de Mulhenbergia capensis' en C-1.5 LP- 57  €2,00

MULHENBERGIA Mulhenbergia capensis' en C-1.5 L  €2,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4GA43M Subministrament de Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

P- 58  €3,50

PHEB Phlomis Edward Bowles d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l  €3,50000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4GJ83M Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 10 l

P- 59  €12,50

BR4GJ834 Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l  €12,50000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4H283M Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10
l

P- 60  €7,50

BR4H2834 Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4H9S34 Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

P- 61  €3,41

BR4H9S34 Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  €3,41000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4J463M Subministrament de Teucrium fruticans ' Ouarzazate' d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l

P- 62  €2,80

TEUOUZ Teucrium fruticans ' Ouarzazate' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  €2,80000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4J6DFM Subministrament de Thymus capitatus d'alçària de 5 a 10 cm en c-1LP- 63  €2,00

THYCAP Thymus capitatus d'alçària de 5 a 10 cm en c-1L  €2,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4JHPA7 Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 40 a 50 cm, en
contenidor de 10 l

P- 64  €10,71

BR4JHPA7 Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l  €10,71000

Altres conceptes 0,00 €

uFR614342 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

P- 65  €90,27

B0111000 Aigua  €0,20040

B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €7,40502

BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel

 €2,19888

Altres conceptes 80,47 €

uFR662221 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 66  €3,35
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B0111000 Aigua  €0,00835

Altres conceptes 3,34 €

uFR662441 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació
de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 67  €8,72

B0111000 Aigua  €0,02004

Altres conceptes 8,70 €

uFR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 68  €0,93

B0111000 Aigua  €0,00835

Altres conceptes 0,92 €

m2FR71224K Sembra de barreja de llavors, segons definició a memòria, per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior , i la primera sega. 

P- 69  €3,23

B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €0,39180

BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

 €0,13200

Altres conceptes 2,71 €

mFRB5R6AM Subministre i col.locació de graó d'escala fet amb ecotravessa de roure de
fusta de roure de 260x25 x15 cm i fins a 2.5 m de llargària, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres
d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

P- 70  €35,68

BRB5R6A0 Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2.5 m de llargària, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda

 €12,65000

Altres conceptes 23,03 €

uFRZ23C3M Aspratge quadruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al
fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o
cautxú

P- 71  €76,15

BRZ21C30 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 3 m de llargària

 €49,16000

BRZ22510 Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges  €1,23000

Altres conceptes 25,76 €

uFRZ82A0M Protecció del tronc amb un parament de fusta de 150 cm -200 cm d'alçària per
quatre costats

P- 72  €52,54

FUSTA fusta per proteccio  €48,00000

Altres conceptes 4,54 €

uGR41221A Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel
nua

P- 73  €63,84

BR41221A Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua  €63,84000

Altres conceptes 0,00 €

uGR4G323M Subministrament de Perovskia blue Spires de 30 a 50 cm, en contenidor de
2.5 l

P- 74  €2,50

Altres conceptes 2,50 €

paPA-52-1 Construccio d'altres registres. Partida a justificarP- 75  €500,00
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