4

PRESSUPOST

4.1

AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

01

TANCAMENTS I SEGURETAT

1

H6452131

m

Num. Text

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

H64Z1511

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000

u

Num. Text

50,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitat
2,000

H15Z1001

h

Num. Text

2,000

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1 10
2

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Hores
100,000

G22CK200

Num. Text

m3

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

Longitud

TOTAL AMIDAMENT
2

1

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

Pàg.:

100,000

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans mecànics, r i càrrega
directa sobre contenidor, per a la realització de cales o qualsevol tipus d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

1

Pàg.:

T

2

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

02

RETIRADA ARBRAT EXISTENT

1

F21R1260

U

3,000

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics, l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de compostatge i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Arbre existent

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
7,000

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

03

RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

M21Q10RE

u

Num. Text

T

2 Bancs

[C]

[D]

[E]

Unitats
4,000

M21Q20PA

u

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

7,000

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de
fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el
transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per
part de la propietat. En el cas de que el soroll o pols generat per aquesta activitat o feina generi moltes a l'activitat
normal del centre educatiu i que impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els
dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Tipus

1

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

2

4,000

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, inclou
l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió o
contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva
reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

Pàg.:

3

proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Papeleres

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

F21QBBFF

u

Num. Text

3,000

Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de
fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el
transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per
part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2 Font

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

TDG150

u

Num. Text

1,000

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent, antivandàlica, col·locat a una altura de 76 cm, suports
metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm
de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció de la taula de ping-pong existent, muntatge, replanteig i fixació de
l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2 Taula ping-pong existent

[C]

[D]

[E]

[F]

FQZ5U111

u

Num. Text
1
2 Aparcament de patinets existent

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

2,000

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub d'acer galvanitzat, col·locat encastat al
paviment. Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament esportiu.
Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

EUR

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

02

ENDERROCS

1

F219FFC0

m

Num. Text

T

2 Tall perimetral paviment façana
3 Tall perimetral exterior

[C]

[D]

[E]

Longitud
153,600
142,750

[F]

1,050
1,050
TOTAL AMIDAMENT

2

F219U320

m2

Num. Text

T

2 Vorera de formigó existent
3 Paviment de formigó existent
4
5

F2194JPA

m2

Num. Text
1
2 Llamborda replà escala existent

161,280 C#*D#*E#*F#
149,888 C#*D#*E#*F#
311,168

[C]

[D]

[E]

Superficie
398,000
220,850
158,850
32,950

[F]

1,050
1,050
1,050
1,050
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs qualsevol tipus de paviment de panots, vorada,
escocells, etc..., amb mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de runa sobre camió. Inclou p/p de
demolició manual a les vores de pericons, façanes o zones de serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans
manuals i mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de
instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les
instal·lacions existents durant les obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

4

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment, neteja de les restes de l'obra i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

Pàg.:

TOTAL Fórmula

417,900
231,893
166,793
34,598

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

851,184

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de formigó, de pedra natural o ceràmica (panot,
placa, llamborda, rajola etc.) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i/o mecànics,
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i
aplec per a posterior recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis
(aigua, electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

Superfície
7,650

[D]

[E]

[F]

1,050

TOTAL Fórmula

8,033 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

K2148234

m3

8,033

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans manuals, amb compressor, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
tall de disc per a la realització de l'enderroc a juntes existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de
demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de
les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Rebaix del mur escala

[C]

[D]

Superfície
7,750

Amplada
0,300

[E]

[F]

1,150
TOTAL AMIDAMENT

5

E2131343

m3

Tipus

1

[C]

2,674 C#*D#*E#*F#
2,674

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

2

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

5,000
TOTAL AMIDAMENT

E21D2311

TOTAL Fórmula

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables,
retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

6

5

m

5,000

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm
de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Tambè inclou p/p dels treballs de
demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de
les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

2

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

10,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

01

MOVIMENT DE TERRES

10,000
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AMIDAMENTS
1

F221C4EX

Data: 14/11/18

m3

Pàg.:

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans
mecànics, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola
4 Edifici escola

T

5

T

6

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
1.675,700

Alçada
0,150

1,050

263,923 C#*D#*E#*F#

711,400

0,150

-1

-106,710 C#*D#*E#*F#

E921201J

m3

757,213

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

135,000 C#*D#*E#*F#

135,000
TOTAL AMIDAMENT

F227T0RE

m2

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola

T

4 Edifici escola

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

1,050

1.759,485 C#*D#*E#*F#

711,400

-1,000

-711,400 C#*D#*E#*F#

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

02

PAVIMENTACIÓ

m3

[F]

Superficie
1.675,700

TOTAL AMIDAMENT

F9G4G278

135,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

1

TOTAL Fórmula

T

2

3

TOTAL Fórmula

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

600,000
TOTAL AMIDAMENT

2

6

1.048,085

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts, realitzat amb formigó HM-30/F/12/I fabricat
en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit d'amb un
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i
posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra. També p/p de
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

Pàg.:

7

(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment;
extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació del formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p dels treballs de preparació i
neteja de la superfície suport, replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació d'encofrats,
estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la superfície base, abocat, estesa i vibrat
del formigó, curat del formigó, aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc,
retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola

T

4 Edifici escola
5

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
1.675,700

Gruix
0,150

1,050

263,923 C#*D#*E#*F#

711,400

0,150

-1

-106,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

MPC100

m

Num. Text
1
2 Paviment formigó polit
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOTAL Fórmula

157,213

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del gruix del paviment),
realitzada mitjançant serrat del formigó endurit, amb serra de disc, segons esquema en planta de disposició de junts,
previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt. Inclou p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de
formigó amb serra de disc i neteja final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

Longitud
9,800
1,150

Unitats
6,000

[E]

[F]

1,050
1,050

2,700
7,500
4,500
4,200
5,200
3,050
8,700
3,800
3,800
3,650
3,300
3,900
7,900
10,150
10,650
4,700

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

4,150
4,650
5,000
6,600

1,050
1,050
1,050
1,050

2,800
10,000

1,050
1,050

TOTAL Fórmula

10,290 C#*D#*E#*F#
7,245 C#*D#*E#*F#
2,835 C#*D#*E#*F#
7,875 C#*D#*E#*F#
4,725 C#*D#*E#*F#
4,410 C#*D#*E#*F#
5,460 C#*D#*E#*F#
3,203 C#*D#*E#*F#
9,135
3,990
3,990
3,833
3,465
4,095
8,295
10,658
11,183
4,935

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4,358
4,883
5,250
6,930

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,940 C#*D#*E#*F#
10,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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26

5,450
8,250
6,600
3,500
3,550
6,600
3,450
24,250
6,600
6,000
3,400

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pàg.:
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

m2

Num. Text

T

2 Paviment rocòdrom

F96AUA10

m

Num. Text
1
2 Canvi paviment formigó - cautxú
3 Paviment formigó
4
6
7
8
9
10
11 Escocells
12

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

277,608

[C]

[D]

[E]

Superfície
34,150

[F]

1,050
TOTAL AMIDAMENT

5

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 2,3 m, en àrees de jocs
infantils, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de
color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir
per la DF, unides ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als
hidrocarburs i als agents atmosfèrics. Inclús p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície base.
Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú SBR, aplicació de la capa d'acabat de cautxú
EPDM i neteja final.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

51,590 C#*D#*E#*F#

51,590
TOTAL AMIDAMENT

TJR040

C#*D#*E#*F#

T

38

3

5,723
8,663
6,930
3,675
3,728
6,930
3,623
25,463
6,930
6,300
3,570

8

TOTAL Fórmula

35,858 C#*D#*E#*F#
35,858

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, cada 50cm, i tall especial seguint la forma exacte de la vorada, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió de mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi
sobre base existent de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Tipus

T

[C]

[D]

Longitud
24,300

Unitat

12,950
12,750
11,750
11,950
6,650
7,650
12,950
13,410
6,000
15,100

[E]

[F]

1,050

2,000

5,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

TOTAL Fórmula

25,515 C#*D#*E#*F#
13,598 C#*D#*E#*F#
13,388 C#*D#*E#*F#
12,338 C#*D#*E#*F#
12,548 C#*D#*E#*F#
13,965 C#*D#*E#*F#
8,033 C#*D#*E#*F#
13,598 C#*D#*E#*F#
14,081 C#*D#*E#*F#
31,500 C#*D#*E#*F#
15,855 C#*D#*E#*F#
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13

15,150

14

Pàg.:
1,050

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

40,000
TOTAL AMIDAMENT

F93210SO

m3

230,327

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola
4 Edifici escola

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
1.675,700

Alçada
0,200

F9V3ENRG

m

1,050

351,897 C#*D#*E#*F#

711,400

0,200

-1,000

-142,280 C#*D#*E#*F#
209,617

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides
60x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de acabat
de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la
recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Escala accès a l'edifici

[C]

[D]

Longitud
1,800

Unitats
4,000

[E]

[F]

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

04

ESCALA I RAMPA

CHH020B

m3

Num. Text

T

2 Escala proposta

[C]

[D]

Superfície
6,950

Amplada
2,200

[E]

F9F1WC10

m2

[F]

1,100
TOTAL AMIDAMENT

2

7,200

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de escala. Inclús
p/p dels treballs d'abocament i compactació del formigó i curat del formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
6

15,908 C#*D#*E#*F#

T

15

5

9

TOTAL Fórmula

16,819 C#*D#*E#*F#
16,819

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus Terana de Breinco, color Mediterrani i mides
24x16x7cm, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure
EUR
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Pàg.:

10

de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb rebliment de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i
compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora d'aigua (no radial ni
cissalla), peces amb morter en els confinaments, entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del
paviment acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull de perdiu (col·locar
aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de compactar seran 3 cm.). Inclou la adpatació a la nova cota de
acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels pericons i/o pous amb acabat
arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Replà d'escala

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
14,100

1,050
TOTAL AMIDAMENT

3

F9V3E95A

m

Num. Text

T

2 Escala proposta pati
3 Escales accès a l'edifici

14,805

[C]

[D]

Longitud
2,200
0,800

Unitats
16,000
2,000

[E]

[F]

FDD010

m2

Num. Text
1
2 Barana escala proposta
3 Barana rampa proposta

TOTAL Fórmula

35,200 C#*D#*E#*F#
1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

14,805 C#*D#*E#*F#

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides
120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de acabat
de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la
recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

36,800

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost
de doble barana superior i barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm i
muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions
quadrades de 20x20 mm i passamans de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p
de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració
en taller i ajustament final a obra, totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de marcat dels punts de fixació del
bastidor, presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats,
aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de barana, resolució de les unions al parament i muntatge
d'elements complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Superfície
15,550
32,200

1,050
1,050

16,328 C#*D#*E#*F#
33,810 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

EAE010

m

50,138

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per estructura de rampa, mitjançant unions
soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i
aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte
en la zona en que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura,
inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment de rampa i barana, segons indica
projecte. També inclou p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de
quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació. Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa, col·locació i fixació provisional dels perfils,
aplomat i anivellació, execució de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Rampa proposta pati (amplada = 1,20 m)

[C]

[D]

[E]

Longitud
26,950

[F]

1,050
TOTAL AMIDAMENT

6

FDD0NRG

m

Tipus

1

T

2 Passamans rampa proposta

[C]

[D]

Longitud
26,950

Unitats
2,000

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

02

MOVIMENT DE TERRES

Num. Text
1
2 Canonada 500:
3 Pati 1

m

28,298 C#*D#*E#*F#
28,298

[E]

[F]

1,050
TOTAL AMIDAMENT

G219Q105

TOTAL Fórmula

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p dels treballs
de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació del passamans als suports. Eaborat en taller i
muntat a obra i totalment acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

1

11

TOTAL Fórmula

56,595 C#*D#*E#*F#
56,595

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Longitud

Costat

Unitats

38,550

2,000

[F]

1,050

TOTAL Fórmula

80,955 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
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4 Pati 2
5 Pati 3
6
7 Canonada 250:
8 Pati 1
9
10
11 Pati 2
12
13
14 Pati 3
15
16 Pati 4
17
18
19 Reixa rampa
20 Reixa escala
21 Reixa pati
22
23

37,000
24,450
14,900

2,000
2,000
2,000

2,200
14,100
0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950
16,650
1,800
9,300
1,200
2,200
3,300
6,600

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,500

2,000

Pàg.:
1,050
1,050
1,050

4,000

5,000

2,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

TOTAL AMIDAMENT
2

F222U010

Num. Text

m3

12

77,700 C#*D#*E#*F#
51,345 C#*D#*E#*F#
31,290 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
18,480 C#*D#*E#*F#
29,610
1,365
8,400
2,730
15,750
4,620
6,195
34,965
3,780
19,530
2,520
4,620
6,930
27,720

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
5,250 C#*D#*E#*F#

433,755

Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió. Inclou els possibles esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol altre orígen (pèrdues clavegueram
existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Profunditat

38,550
37,000
24,450
14,900

0,700
0,700
0,700
0,700

1,200
1,200
1,200
1,200

1,050
1,050
1,050
1,050

2,200
14,100

0,450
0,450

1,000
1,000

1,050
1,050

0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

16,650
1,800
9,300

0,450
0,450
0,450

1,000
1,000
1,000

1,050
1,050
1,050

1,040 C#*D#*E#*F#
6,662 C#*D#*E#*F#
0,307 C#*D#*E#*F#
0,378 C#*D#*E#*F#
0,614 C#*D#*E#*F#
3,544 C#*D#*E#*F#
1,040 C#*D#*E#*F#
1,394 C#*D#*E#*F#
7,867 C#*D#*E#*F#
0,851 C#*D#*E#*F#
4,394 C#*D#*E#*F#

23

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

2,100
2,100
2,100
2,100

1,050
1,050
1,050
1,050

4,961
4,961
4,961
4,961

24 Embornals:
25

6,600

0,350

0,200

1,050

0,485 C#*D#*E#*F#

1
2 Canonada 500:
3 Pati 1
4 Pati 2
5 Pati 3
6
7 Canonada 250:
8 Pati 1
9
10
11 Pati 2
12
13
14 Pati 3
15
16 Pati 4
17
18
19 Pous:
20
21
22

Tipus

T

[F]

TOTAL Fórmula

34,001
32,634
21,565
13,142

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

26

6,600
1,200
2,200
3,300
2,500

27
28
29
30

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Pàg.:
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

TOTAL AMIDAMENT
3

E2241100

m2

Num. Text

T

2 Canonada 500:
3 Pati 1
4 Pati 2
5 Pati 3
6
7 Canonada 250:
8 Pati 1
9
10
11 Pati 2
12
13
14 Pati 3
15
16 Pati 4
17
18
19 Pou:
20
21
22
23
24 Embornal:
25
26
27
28
29
30

F2315701

Num. Text

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

150,924

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud

Amplada

38,550
37,000
24,450
14,900

0,700
0,700
0,700
0,700

1,050
1,050
1,050
1,050

28,334
27,195
17,971
10,952

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,200
14,100
0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950
16,650
1,800
9,300

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

1,040
6,662
0,307
0,378
0,614
3,544
1,040
1,394
7,867
0,851
4,394

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,050
1,050
1,050
1,050

2,363
2,363
2,363
2,363

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

6,600
6,600
1,200
2,200
3,300
2,500

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

2,426
2,426
0,441
0,809
1,213
0,919

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

C#*D#*E#*F#

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

0,485
0,088
0,162
0,243
0,184

13

TOTAL Fórmula

130,229

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 14/11/18

1

Pàg.:

T

2

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

E2255T70

m3

2,000

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

03

CANONADES

FD7JN186

m

Num. Text

T

2 Pati 1
3 Pati 2

[C]

[D]

[E]

1,050
1,050
1,050

7

TOTAL AMIDAMENT
FD7JG186

m

[F]

TOTAL Fórmula

Longitud
38,550
37,000
24,450

4 Pati 3
6

3,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els
entroncaments a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió
de tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del pou.
Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1 Canonada D 500

2

TOTAL Fórmula

T

2

1

14

40,478 C#*D#*E#*F#
38,850 C#*D#*E#*F#
25,673 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
105,001

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els
entroncaments a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió
de tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del pou.
Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
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Num. Text

Tipus

1 Canonada D 250
2 Pati 1

T

3
4
5 Pati 2
6
7
8 Pati 3
9
10 Pati 4
11
12

[C]

[D]

Longitud
2,200
14,100
0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950
16,650
1,800
9,300

Unitats
4,000

[E]

Pàg.:

[F]

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

5,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

04

OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

1

FD5J6F08

u

Num. Text

T

2 Pati 1
3 Pati 2
4 Pati 4

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000
2,000
2,000

FNRG1001

u

9,240
14,805
0,683
4,200
1,365
7,875
2,310
3,098
17,483
1,890
9,765

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

72,714

[F]

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm ,
classe C250; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per
a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació amb mitjans manuals, eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació, abocat i compactació del formigó en formació de solera, formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó per a formació de
pendents, arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó, col·locació
del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris, reblert de l'extradós, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

15

6,000

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior
i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en
massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de
diàmetres nominals 250, 250 i 500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix
de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, model HEXA tipus BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig, col·locació de la malla
electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera, muntatge, formació del canal en el fons del
pou, execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou, connexionat dels col·lectors al pou, col·locació dels
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Pàg.:

16

pates, abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa
de registre i accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Pati 3

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

FD5EA25F

u

4,000

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons IS 1083 (Tipus
500-7) i norma EN 1563, compleix amb la norma europea UNE EN-124, la reixa compleix PMR (RC12, RC20, RC30),
la reixa PMR compleix amb el decret francès nº 2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica
antilliscant, inclou sistema de fixació entre canal + reixa, revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant; tipus Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Pati 1
3 Pati 2
4 Pati 3
5
6 Pati 4

[C]

[D]

Longitut
6,600
1,200
2,200
3,300
2,500

Unitats
2,000

[E]

[F]

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

09

JARDINERIA

Subcapítol

01

JARDINERIA

1

FNRG0001

u

Num. Text

T

2

[C]

[D]

[E]

Unitats
3,000

FNRG0002

u

13,860
1,260
2,310
3,465
2,625

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

23,520

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40 cm de diàmetre de tronc, subministrat en
contenidor estàndard de 500 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

3,000

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l. Inclús
transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
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en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

FNRG0003

u

Num. Text

4,000

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2 Tipuana existent
3 Morera existent

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

F222HA22

m3

Num. Text

2,000

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Amplada
1,500

Longitud
1,500

Profunditat
1,000

Nº Arbres
5,000

TOTAL AMIDAMENT
5

FR3PCF02

Num. Text
1
2 Zones arbrat
3
4 Escocells

m3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

11,250 C#*D#*E#*F#
11,250

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
garbellat amb malla de 15 mm, amb 3%mo sms i barrejat amb 50gr d'adob tipus floranid permanent (16-7-15) de lenta
alliberació, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del
terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Superficie
30,700
26,950
2,000

Profunditat
0,800
0,800
0,800

Unitats

5,000

[F]

1,050
1,050
1,050

TOTAL Fórmula

25,788 C#*D#*E#*F#
22,638 C#*D#*E#*F#
8,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT
6

FR3SE254

m2

56,826

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny amb grapes d'hacer, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Zones arbrat
3
4 Escocells

[C]

[D]

Superficie
30,700
26,950
2,000

Unitats

[E]

[F]

1,050
1,050
1,050

5,000
TOTAL AMIDAMENT

7

FNRG3001

m3

Tipus

1

T

2 Zones arbrat
3
4 Escocells

[C]

[D]

[E]

Superficie
30,700
26,950
2,000

Profunditat
0,200
0,200
0,200

Unitats

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

10

MOBILIARI URBÀ

Subcapítol

01

MOBILIARI NOU

u

Num. Text

5,000

[F]

1,050
1,050
1,050

T

2

[C]

[D]

[E]

unitats
2,000

FNRGNRG1

u

6,447 C#*D#*E#*F#
5,660 C#*D#*E#*F#
2,100 C#*D#*E#*F#
14,207

[F]

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) o similar de
950x440mm, color gris martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

32,235 C#*D#*E#*F#
28,298 C#*D#*E#*F#
10,500 C#*D#*E#*F#
71,033

TOTAL AMIDAMENT

FQ21BC60

TOTAL Fórmula

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

1

18

2,000

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE, de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de
ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de fosa de ferro
pintada en color negre, fixada a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del
EUR
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terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant. També inclou p/p dels treballs de replanteig,
excavació, formigonat de la base de recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

3

FNRG5F56

u

Num. Text

1,000

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar, de 1800 cm de
llargària amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de secció. Bancada amb recolza braços
fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

FNRGNRG2

u

Num. Text

T

2

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000

FNRGNRG3

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

5

4,000

Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus ONDISRECICLA o similar,
compost per una taula de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de plàstic 100% reciclat, fixat a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu). Totalment muntada. Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació
i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Tipus

1

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

2,000

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model DEPORTESURBANOS o similar, antivandàlica, formada
per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics,
col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa
de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
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Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

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

6

FNRG8001

u

2,000

Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell d'escacs, aparcament de patinets, etc...),
totalment muntats. Inclou p/p dels treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del mobiliari durant l'execució de l'obra,
trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Taulell d'escacs existent
3 Aparcament de patinets existent

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000
4,000

FNRG8002

u

8,000

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums d'escalada, d'acord a la norma UNE
12572-2:2017. Inclou la instal·lació a paret de formigó amb tac expansiu, totalment muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Rocòdrom

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

12

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA9TNR

m3

1,000

Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessaries, realització del pla de gestió de residus, permissos
especials i tractament dels diferents residus. Inclou elaboració dels cartells indicatius per la gestió de residus. I l'emisió
dels certificats o documents de conformitat del tractament dels residus.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra

TOTAL Fórmula

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

1

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

EUR
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13

H16F1004

Num. Text
1
2

u

Pàg.:

21

SEGURETAT I SALUT

Seguretat i Salut de les obres per totes les partides a executar, confecció de pla de seguretat i salut, seguint les
directrius del projecte i de la D.F. a la zona de pas elevat. Tancament d'obra perimetral, a les zones de circulació inclou
tanques tipus new jersei amb sistema d'il·luminació de nit i col·locades segons la direcció d'obra. Inclou la senyalització
a tot l'ambit d'obres i a les zones prèvies per advertir del ´´perill d'obres´´, limitació de velocitat, pintat a paviment de
faixes de senyalització per vehicles i vianants. Inlcou el mateiral i equips de protecció col·lectiva i equips de protecció
individual de tots els treballadors de l'obra. Inclou també la neteja de l'obra i els voltants d'aquesta.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

4.2

PRESSUPOST
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Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

01

TANCAMENTS I SEGURETAT

Pàg.:

1

1 H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 48)

20,90

50,000

1.045,00

2 H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 49)

281,52

2,000

563,04

3 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 47)

10,00

100,000

1.000,00

4 G22CK200

m3

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i
amplada, amb mitjans mecànics, r i càrrega directa sobre contenidor, per a
la realització de cales o qualsevol tipus d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 46)

134,99

3,000

404,97

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

3.013,01

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

02

RETIRADA ARBRAT EXISTENT
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1 F21R1260

TOTAL

U

Subcapítol

Data: 14/11/18

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics,
l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de
compostatge i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 12)

Pàg.:

29,98

7,000

01.01.02

2

209,86

209,86

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

03

RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 M21Q10RE

u

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb
mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió
o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal
en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la
propietat. En el cas de que el soroll o pols generat per aquesta activitat o
feina generi moltes a l'activitat normal del centre educatiu i que impedeixi el
seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són
els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia
aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 51)

3,88

4,000

15,52

2 M21Q20PA

u

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de fonament de
formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual
sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al
magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització
per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 52)

1,84

3,000

5,52

3 F21QBBFF

u

Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb
mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió

15,11

1,000

15,11
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3

o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal
en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la
propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 11)
4 TDG150

u

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent,
antivandàlica, col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub
rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa
metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot
el perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció de la taula de ping-pong
existent, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament esportiu. Totalment
muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació
de l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 54)

9,25

2,000

18,50

5 FQZ5U111

u

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub
d'acer galvanitzat, col·locat encastat al paviment. Inclús p/p de
desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i fixació de
l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels
treballs de replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 42)

57,04

1,000

57,04

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

111,69

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

02

ENDERROCS

1 F219FFC0

m

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment,
neteja de les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.

1,20

311,168

373,40

EUR
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Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 9)
2 F219U320

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs
qualsevol tipus de paviment de panots, vorada, escocells, etc..., amb
mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de runa sobre
camió. Inclou p/p de demolició manual a les vores de pericons, façanes o
zones de serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans manuals i
mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes, canals, tapes,
marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,
telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les
instal·lacions existents durant les obres fins que es tornin a col·locaran
quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 10)

4,00

851,184

3.404,74

3 F2194JPA

m2

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de
formigó, de pedra natural o ceràmica (panot, placa, llamborda, rajola etc.)
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i/o
mecànics, retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior
recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de
instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas i
sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 8)

4,50

8,033

36,15

4 K2148234

m3

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans
manuals, amb compressor, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tall de disc per a la realització de l'enderroc a juntes
existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de
la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i
arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 50)

25,32

2,674

67,71

5 E2131343

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.Tambè inclou p/p dels
treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces
manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

27,18

5,000

135,90

EUR
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funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 2)
6 E21D2311

TOTAL

m

Capítol

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com
a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Tambè inclou p/p dels
treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces
manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 3)

6,00

10,000

01.02

60,00

4.077,90

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

01

MOVIMENT DE TERRES

1 F221C4EX

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol
longitud, gruix i amplada, amb mitjans mecànics, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 13)

3,00

757,213

2.271,64

2 E921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 6)

20,00

135,000

2.700,00

3 F227T0RE

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits

1,00

1.048,085

1.048,09

EUR
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controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 16)
TOTAL

Subcapítol

01.03.01

6.019,73

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

02

PAVIMENTACIÓ

1 F9G4G278

m3

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts,
realitzat amb formigó HM-30/F/12/I fabricat en central i abocament amb
bomba, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit
d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra. També p/p de
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació del
formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure l'execució de
la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p
dels treballs de preparació i neteja de la superfície suport, replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació d'encofrats,
estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de
la superfície base, abocat, estesa i vibrat del formigó, curat del formigó,
aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó
fresc, retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 21)

90,00

157,213

14.149,17

2 MPC100

m

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat
(mai inferior a 1/3 del gruix del paviment), realitzada mitjançant serrat del
formigó endurit, amb serra de disc, segons esquema en planta de
disposició de junts, previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt.
Inclou p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de formigó
amb serra de disc i neteja final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 53)

1,00

277,608

277,61

3 TJR040

m2

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura
màxima de caiguda de 2,3 m, en àrees de jocs infantils, realitzat ´´in situ´´,
de 100 mm de gruix total, format per una capa inferior de grànuls de cautxú
reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior de
grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir per la DF,
unides ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb
resistència als raigs UV, als hidrocarburs i als agents atmosfèrics. Inclús
p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície base.
Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú
SBR, aplicació de la capa d'acabat de cautxú EPDM i neteja final.

81,57

35,858

2.924,94

EUR
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En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 55)
4 F96AUA10

m

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, cada 50cm, i tall
especial seguint la forma exacte de la vorada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió de
mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi sobre base existent
de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 19)

20,51

230,327

4.724,01

5 F93210SO

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 18)

20,04

209,617

4.200,72

6 F9V3ENRG

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de
Breinco, color Mediterrani i mides 60x40x15cm, amb bisell i acabat llis,
col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de
acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut
dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el
bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 23)

16,10

7,200

115,92

TOTAL

Subcapítol

01.03.02

26.392,37

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

04

ESCALA I RAMPA

1 CHH020B

m3

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament
amb bomba, per a formació de escala. Inclús p/p dels treballs d'abocament
i compactació del formigó i curat del formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

70,00

16,819

1.177,33

EUR
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funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 1)
2 F9F1WC10

m2

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus
Terana de Breinco, color Mediterrani i mides 24x16x7cm, sobre llit de 3 cm
de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític seleccionat de granulometria de
1/5 mm lliure de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb rebliment
de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació del paviment
acabat. Inclou talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora
d'aigua (no radial ni cissalla), peces amb morter en els confinaments,
entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del paviment
acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull
de perdiu (col·locar aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de
compactar seran 3 cm.). Inclou la adpatació a la nova cota de acabat de
tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels
pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el
bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 20)

20,29

14,805

300,39

3 F9V3E95A

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de
Breinco, color Mediterrani i mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis,
col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de
acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut
dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el
bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 22)

16,82

36,800

618,98

4 FDD010

m2

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100
cm d'altura, formada per: bastidor compost de doble barana superior i
barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de
diàmetre 50 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer
galvanitzat amb perforacions quadrades de 20x20 mm i passamans de tub
circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20
micres. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració en taller i
ajustament final a obra, totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de
marcat dels punts de fixació del bastidor, presentació del tram de barana
de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts
marcats, aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de
barana, resolució de les unions al parament i muntatge d'elements
complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

48,81

50,138

2.447,24

EUR
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funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 28)
5 EAE010

m

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, amb estructura de perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per estructura de rampa,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació
posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula
seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que s'han de realitzar
soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura, inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en
diamant per a paviment de rampa i barana, segons indica projecte. També
inclou p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials,
despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació. Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa,
col·locació i fixació provisional dels perfils, aplomat i anivellació, execució
de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 7)

23,39

28,298

661,89

6 FDD0NRG

m

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub
buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics fixats
al parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p dels
treballs de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació
del passamans als suports. Eaborat en taller i muntat a obra i totalment
acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 29)

11,77

56,595

666,12

TOTAL

Capítol

01.04

5.871,95

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

02

MOVIMENT DE TERRES

1 G219Q105

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.

0,19

433,755

82,41

EUR
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Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 45)
2 F222U010

m3

Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió. Inclou els possibles
esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol altre orígen
(pèrdues clavegueram existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 15)

2,00

150,924

301,85

3 E2241100

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 4)

1,00

130,229

130,23

4 F2315701

m2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 17)

20,00

2,000

40,00

5 E2255T70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 5)

16,98

3,000

50,94

TOTAL

Subcapítol

01.05.02

605,43

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

03

CANONADES

1 FD7JN186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments

17,38

105,001

1.824,92

EUR
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a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats
necessaris. Inclou la connexió de tub a pou i/o col·lector existent o nou,
realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del
pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 27)
2 FD7JG186

TOTAL

m

Subcapítol

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments
a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats
necessaris. Inclou la connexió de tub a pou i/o col·lector existent o nou,
realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del
pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 26)

7,34

01.05.03
01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

04

OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

u

533,72

2.358,64

Obra

1 FD5J6F08

72,714

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm , classe
C250; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació
amb mitjans manuals, eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats
amb morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó
per a formació de pendents, arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els
angles del fons i de les parets interiors del pericó, col·locació del col·lector
de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris, reblert de l'extradós,
comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de
servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,

165,39

6,000

992,34

EUR
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prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 25)
2 FNRG1001

u

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior,
format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó
en massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres perforacions i junts de cautxú
EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 250, 250 i
500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura,
mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al
voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular estanca amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, model
HEXA tipus BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a
formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig, col·locació de la malla
electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
muntatge, formació del canal en el fons del pou, execució de forats pel
connexionat dels col·lectors al pou, connexionat dels col·lectors al pou,
col·locació dels pates, abocat i compactació del formigó per formació de la
llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de
proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 33)

549,60

4,000

2.198,40

3 FD5EA25F

u

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil,
en grafit esferoïdal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563,
compleix amb la norma europea UNE EN-124, la reixa compleix PMR
(RC12, RC20, RC30), la reixa PMR compleix amb el decret francès nº
2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica
antilliscant, inclou sistema de fixació entre canal + reixa, revestida amb
pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant; tipus Canal FD i
mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 24)

54,41

23,520

1.279,72

TOTAL

Subcapítol

01.05.04

4.470,46

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

09

JARDINERIA

Subcapítol

01

Jardineria
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1 FNRG0001

u

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40
cm de diàmetre de tronc, subministrat en contenidor estàndard de 500 l.
Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 30)

411,00

3,000

1.233,00

2 FNRG0002

u

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 350 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot
de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 31)

287,52

4,000

1.150,08

3 FNRG0003

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 32)

115,93

2,000

231,86

4 F222HA22

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 14)

1,73

11,250

19,46

5 FR3PCF02

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb
3%mo sms i barrejat amb 50gr d'adob tipus floranid permanent (16-7-15)
de lenta alliberació, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites
obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat
sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta

24,83

56,826

1.410,99
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activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 43)
6 FR3SE254

m2

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny
amb grapes d'hacer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials
auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 44)

4,81

71,033

341,67

7 FNRG3001

m3

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 34)

90,07

14,207

1.279,62

TOTAL

Subcapítol

01.09.01

5.666,68

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

10

MOBILIARI URBÀ

Subcapítol

01

MOBILIARI NOU

1 FQ21BC60

u

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de
Benito Urban (ref. PA606) o similar de 950x440mm, color gris martelé, de
xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 41)

89,12

2,000

178,24

2 FNRGNRG1

u

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE,
de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de fosa
de ferro pintada en color negre, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant. També
inclou p/p dels treballs de replanteig, excavació, formigonat de la base de
recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

1.374,56

1,000

1.374,56

EUR
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funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 38)
3 FNRG5F56

u

4 FNRGNRG2

u

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref.
UM304NMTP) o similar, de 1800 cm de llargària amb 6 llistons de mescla
de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de secció. Bancada amb
recolza braços fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i
pintura polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.

429,02

4,000

1.716,08

282,46

2,000

564,92

2.039,07

2,000

4.078,14

33,77

8,000

270,16

(P - 35)
Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model
PICNIC CLASSIC tipus ONDISRECICLA o similar, compost per una taula
de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de plàstic 100% reciclat, fixat a
una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.
Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i
fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 39)
5 FNRGNRG3

u

6 FNRG8001

u

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model
DEPORTESURBANOS o similar, antivandàlica, formada per: tauler de
274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el seu interior per
un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm, suports
metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i
xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura
d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa
en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 40)
Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell
d'escacs, aparcament de patinets, etc...), totalment muntats. Inclou p/p dels
treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del mobiliari durant l'execució
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de l'obra, trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de
les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 36)
7 FNRG8002

TOTAL

u

Subcapítol

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums
d'escalada, d'acord a la norma UNE 12572-2:2017. Inclou la instal·lació a
paret de formigó amb tac expansiu, totalment muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 37)

01

Pressupost PATI CANIGÓ

12

GESTIÓ DE RESIDUS

m3

Capítol

Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessaries,
realització del pla de gestió de residus, permissos especials i tractament
dels diferents residus. Inclou elaboració dels cartells indicatius per la gestió
de residus. I l'emisió dels certificats o documents de conformitat del
tractament dels residus. (P - 0)

01

Pressupost PATI CANIGÓ

13

SEGURETAT I SALUT

Capítol

1,000

u

Seguretat i Salut de les obres per totes les partides a executar, confecció
de pla de seguretat i salut, seguint les directrius del projecte i de la D.F. a la
zona de pas elevat. Tancament d'obra perimetral, a les zones de circulació
inclou tanques tipus new jersei amb sistema d'il·luminació de nit i
col·locades segons la direcció d'obra. Inclou la senyalització a tot l'ambit
d'obres i a les zones prèvies per advertir del ´´perill d'obres´´, limitació de
velocitat, pintat a paviment de faixes de senyalització per vehicles i
vianants. Inlcou el mateiral i equips de protecció col·lectiva i equips de
protecció individual de tots els treballadors de l'obra. Inclou també la neteja
de l'obra i els voltants d'aquesta.
(P - 0)
01.13

793,98

793,98

Capítol

TOTAL

793,98

01.12

Obra

1 H16F1004

475,46

8.657,56

Capítol

TOTAL

1,000

01.10.01

Obra

1 F2RA9TNR

475,46

1.200,00

1,000

1.200,00

1.200,00

EUR
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4.3

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

CHH020B

m3

Data:

14/11/18

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de escala. Inclús p/p dels treballs d'abocament i compactació del formigó i curat del
formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

1

70,00

€

27,18

€

6,00

€

(SETANTA EUROS)
P-2

E2131343

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-3

E21D2311

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera
de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs
en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SIS EUROS)

P-4

E2241100

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS)

1,00

€

P-5

E2255T70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

16,98

€
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Data:

14/11/18

Pàg.:

2

P-6

E921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT EUROS)

20,00

€

P-7

EAE010

m

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per
estructura de rampa, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en
que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura, inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment
de rampa i barana, segons indica projecte. També inclou p/p de preparació de vores, soldadures,
talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa, col·locació i fixació provisional dels perfils,
aplomat i anivellació, execució de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

23,39

€

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
P-8

F2194JPA

m2

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de formigó, de pedra natural o
ceràmica (panot, placa, llamborda, rajola etc.) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb mitjans manuals i/o mecànics, retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes,
canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,
telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

4,50

€

P-9

F219FFC0

m

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1,20

€

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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Data:
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Pàg.:

3

P-10

F219U320

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs qualsevol tipus de paviment de
panots, vorada, escocells, etc..., amb mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de
runa sobre camió. Inclou p/p de demolició manual a les vores de pericons, façanes o zones de
serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior
recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua,
electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents
durant les obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE EUROS)

4,00

€

P-11

F21QBBFF

u

Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

15,11

€

(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
P-12

F21R1260

U

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics, l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de compostatge i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

29,98

€

P-13

F221C4EX

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol longitud, gruix i
amplada, amb mitjans mecànics, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(TRES EUROS)

3,00

€

P-14

F222HA22

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.

1,73

€
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4

Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
P-15

F222U010

m3

Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió. Inclou els possibles esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol
altre orígen (pèrdues clavegueram existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

2,00

€

(DOS EUROS)
P-16

F227T0RE

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS)

1,00

€

P-17

F2315701

m2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,00

€

20,04

€

20,51

€

(VINT EUROS)
P-18

F93210SO

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-19

F96AUA10

m

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, cada 50cm, i tall especial seguint la forma exacte de la
vorada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió de mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi sobre base existent de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
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(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
P-20

F9F1WC10

m2

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus Terana de Breinco, color
Mediterrani i mides 24x16x7cm, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític
seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb
rebliment de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou
talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora d'aigua (no radial ni cissalla), peces amb
morter en els confinaments, entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del
paviment acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull de perdiu
(col·locar aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de compactar seran 3 cm.). Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,29

€

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P-21

F9G4G278

m3

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts, realitzat amb formigó
HM-30/F/12/I fabricat en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en
obra. També p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat
o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació
del formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p dels treballs de preparació i neteja
de la superfície suport, replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació
d'encofrats, estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la
superfície base, abocat, estesa i vibrat del formigó, curat del formigó, aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc, retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la
superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(NORANTA EUROS)

90,00

€

P-22

F9V3E95A

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

16,82

€
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P-23

F9V3ENRG

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 60x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació
a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels
pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la
protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

16,10

€

P-24

FD5EA25F

u

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil, en grafit esferoïdal,
segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, compleix amb la norma europea UNE EN-124, la
reixa compleix PMR (RC12, RC20, RC30), la reixa PMR compleix amb el decret francès nº
2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica antilliscant, inclou sistema
de fixació entre canal + reixa, revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant; tipus Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o
similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

54,41

€

165,39

€

7,34

€

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P-25

FD5J6F08

u

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm , classe C250;
prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida,
amb tapa de registre, per a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació amb mitjans
manuals, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocat i compactació del formigó
en formació de solera, formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó per a formació de pendents,
arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó,
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris, reblert de l'extradós, comprovació del seu correcte
funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-26

FD7JG186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
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la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-27

FD7JN186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

17,38

€

P-28

FDD010

m2

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per:
bastidor compost de doble barana superior i barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 50 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions quadrades de 20x20 mm i
passamans de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN
ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració en taller i ajustament final a obra,
totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de marcat dels punts de fixació del bastidor, presentació
del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats,
aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de barana, resolució de les unions al
parament i muntatge d'elements complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

48,81

€

11,77

€

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P-29

FDD0NRG

m

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat,
de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per
cargolat. Inclús p/p dels treballs de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació
del passamans als suports. Eaborat en taller i muntat a obra i totalment acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-30

FNRG0001

u

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 500 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS)

411,00

€

P-31

FNRG0002

u

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor
de 350 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

287,52

€

P-32

FNRG0003

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

115,93

€

549,60

€

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
P-33

FNRG1001

u

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m
de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres
perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 250,
250 i 500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150
cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, model HEXA tipus
BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per
a formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig,
col·locació de la malla electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
muntatge, formació del canal en el fons del pou, execució de forats pel connexionat dels col·lectors
al pou, connexionat dels col·lectors al pou, col·locació dels pates, abocat i compactació del formigó
per formació de la llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-34

FNRG3001

m3

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

90,07

€

P-35

FNRG5F56

u

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar,
de 1800 cm de llargària amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de
secció. Bancada amb recolza braços fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i pintura
polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

429,02

€

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
P-36

FNRG8001

u

Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell d'escacs, aparcament de
patinets, etc...), totalment muntats. Inclou p/p dels treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del
mobiliari durant l'execució de l'obra, trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de
les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

33,77

€

P-37

FNRG8002

u

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums d'escalada, d'acord a la
norma UNE 12572-2:2017. Inclou la instal·lació a paret de formigó amb tac expansiu, totalment
muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

475,46

€

P-38

FNRGNRG1

u

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE, de 120 cm d'altura, amb
cos de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa
de llautó i reixeta de fosa de ferro pintada en color negre, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant. També inclou p/p dels treballs de replanteig, excavació,
formigonat de la base de recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,

1.374,56

€
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como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P-39

FNRGNRG2

u

Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus
ONDISRECICLA o similar, compost per una taula de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de
plàstic 100% reciclat, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.
Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

282,46

€

2.039,07

€

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P-40

FNRGNRG3

u

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model DEPORTESURBANOS o similar,
antivandàlica, formada per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el
seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de
tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa metàl·lica perforada
de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

(DOS MIL TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-41

FQ21BC60

u

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) o
similar de 950x440mm, color gris martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

89,12

€

P-42

FQZ5U111

u

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub d'acer galvanitzat,
col·locat encastat al paviment. Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de
replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla

57,04

€
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la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P-43

FR3PCF02

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb 3%mo sms i barrejat amb 50gr
d'adob tipus floranid permanent (16-7-15) de lenta alliberació, amb mitjans mecànics i manuals,
ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

24,83

€

4,81

€

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P-44

FR3SE254

m2

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny amb grapes d'hacer,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-45

G219Q105

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

0,19

€

P-46

G22CK200

m3

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans
mecànics, r i càrrega directa sobre contenidor, per a la realització de cales o qualsevol tipus
d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

134,99

€
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P-47

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DEU EUROS)

10,00

€

P-48

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,90

€

281,52

€

25,32

€

3,88

€

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
P-49

H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50

K2148234

m3

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans manuals, amb
compressor, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de disc per a la realització de l'enderroc a
juntes existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-51

M21Q10RE

u

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat. En el cas de que el soroll
o pols generat per aquesta activitat o feina generi moltes a l'activitat normal del centre educatiu i
que impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat
o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les
17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
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Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-52

M21Q20PA

u

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega
mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem
municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1,84

€

1,00

€

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-53

MPC100

m

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del
gruix del paviment), realitzada mitjançant serrat del formigó endurit, amb serra de disc, segons
esquema en planta de disposició de junts, previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt. Inclou
p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de formigó amb serra de disc i neteja
final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS)

P-54

TDG150

u

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent, antivandàlica, col·locat a una
altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i
xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el
perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de desmuntatge,
aplec i protecció de la taula de ping-pong existent, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

9,25

€

P-55

TJR040

m2

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 2,3
m, en àrees de jocs infantils, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per una capa
inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior
de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir per la DF, unides ambdues
capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als hidrocarburs i
als agents atmosfèrics. Inclús p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície
base. Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú SBR, aplicació de
la capa d'acabat de cautxú EPDM i neteja final.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.

81,57

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

14/11/18

Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Pàg.:

14

4.4

QUADRE DE PREUS 2
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P-1

CHH020B

m3

MT10HMF010

m³

Data: 14/11/18

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de escala. Inclús p/p dels treballs d'abocament i compactació del formigó i curat del
formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Formigó HM-25/F/20/I, fabricat en central.
Altres conceptes

P-2

P-3

P-4

P-5

E2131343

E21D2311

E2241100

E2255T70

m3

m

m2

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera
de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs
en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

1

70,00

€

60,00000
10,00000

€
€

27,18

€

27,18000

€

6,00

€

6,00000

€

1,00

€

1,00000

€

16,98

€

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B031S400

t

Data: 14/11/18

Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
Altres conceptes

P-6

E921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-7

EAE010

MT27PFI010

m

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per
estructura de rampa, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en
que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura, inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment
de rampa i barana, segons indica projecte. També inclou p/p de preparació de vores, soldadures,
talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa, col·locació i fixació provisional dels perfils,
aplomat i anivellació, execució de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
l

2

16,11390
0,86610

€
€

20,00

€

18,34250

€

0,05950
1,59800

€
€

23,39

€

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,24000

€

MT07ALA010H kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals.

1,03950

€

B863LE2B

Xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a barana d'escala.

18,00000

€

Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1; amb femella i volandera, de 8 mm de diàmetre.
Altres conceptes

2,90000

€

1,21050

€

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de formigó, de pedra natural o
ceràmica (panot, placa, llamborda, rajola etc.) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb mitjans manuals i/o mecànics, retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes,
canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,
telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

4,50

€

4,50000

€

m2

MT26AAQ010A U

P-8

Pàg.:

F2194JPA

m2
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P-9

P-10

P-11

P-12

F219FFC0

F219U320

F21QBBFF

F21R1260

m

Data: 14/11/18

u

€

1,20000

€

4,00

€

4,00000

€

15,11

€

15,11000

€

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics, l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de compostatge i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

29,98

€

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs qualsevol tipus de paviment de
panots, vorada, escocells, etc..., amb mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de
runa sobre camió. Inclou p/p de demolició manual a les vores de pericons, façanes o zones de
serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior
recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua,
electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents
durant les obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

U

3

1,20

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

m2

Pàg.:

B2RA9TD0

t

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

22,95000

€

B2RA9SB0

t

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

4,50000

€

2,53000

€
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P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

F221C4EX

F222HA22

F222U010

F227T0RE

F2315701

m3

m3

m3

m2

m2

Data: 14/11/18

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol longitud, gruix i
amplada, amb mitjans mecànics, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió. Inclou els possibles esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol
altre orígen (pèrdues clavegueram existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

4

3,00

€

3,00000

€

1,73

€

1,73000

€

2,00

€

2,00000

€

1,00

€

1,00000

€

20,00

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,12240

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,50480

€

B0D61170

m3

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,08197

€
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P-18

F93210SO

m3

Pàg.:

5

Altres conceptes

18,29083

€

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,04

€

B0111000

m3

Aigua

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

Data: 14/11/18

0,05950

€

18,81400
1,16650

€
€

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, cada 50cm, i tall especial seguint la forma exacte de la
vorada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió de mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi sobre base existent de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,51

€

Altres conceptes
P-19

P-20

F96AUA10

m

B06NN14C

m3

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

2,31840

€

B96AUG10

m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes

16,50000

€

1,69160

€

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus Terana de Breinco, color
Mediterrani i mides 24x16x7cm, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític
seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb
rebliment de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou
talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora d'aigua (no radial ni cissalla), peces amb
morter en els confinaments, entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del
paviment acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull de perdiu
(col·locar aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de compactar seran 3 cm.). Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,29

€

F9F1WC10

m2

B0361000

t

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

B9F1V000

m2

Llambordes de forma rectangular tipus Terana de Breinco, color Mediterrani i mides 24x16x7cm.

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

1,27008

€

17,34000

€

0,03932
1,64060

€
€
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P-21

F9G4G278

m3

Data: 14/11/18

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts, realitzat amb formigó
HM-30/F/12/I fabricat en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en
obra. També p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat
o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació
del formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p dels treballs de preparació i neteja
de la superfície suport, replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació
d'encofrats, estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la
superfície base, abocat, estesa i vibrat del formigó, curat del formigó, aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc, retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la
superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

P-23

90,00

6

€

B0B34254

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,93200

€

B06QD36A

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E

60,00000

€

B9GZ1210

t

Pols de quars color a escollir per la DF.

2,16560
25,90240

€
€

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

16,82

€

Altres conceptes
P-22

Pàg.:

F9V3E95A

m

B9V4E95A

m

Esglaó prefabricat de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides 120x40x15cm,
amb bisell i acabat llis.

12,50000

€

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Altres conceptes

2,52756

€

1,79244

€

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 60x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació
a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels
pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la
protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

16,10

€

F9V3ENRG

m
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P-24

Data: 14/11/18

7

B9F1V006

m

Esglaó prefabricat de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides 60x40x15cm,
amb bisell i acabat llis.

12,13000

€

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Altres conceptes

2,52756

€

1,44244

€

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil, en grafit esferoïdal,
segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, compleix amb la norma europea UNE EN-124, la
reixa compleix PMR (RC12, RC20, RC30), la reixa PMR compleix amb el decret francès nº
2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica antilliscant, inclou sistema
de fixació entre canal + reixa, revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant; tipus Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o
similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

54,41

€

50,00000
4,41000

€
€

165,39

€

FD5EA25F

u

BD5EA25F

m

Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 de BENITO URBAN.
Altres conceptes

P-25

Pàg.:

FD5J6F08

u

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm , classe C250;
prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida,
amb tapa de registre, per a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació amb mitjans
manuals, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocat i compactació del formigó
en formació de solera, formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó per a formació de pendents,
arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó,
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris, reblert de l'extradós, comprovació del seu correcte
funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

BNRG0003

t

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.

7,86240

€

B0710250

t

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

4,44291

€

BNRG0000

u

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica per revestir, 29x14x5 cm, segons UNE-EN 771-1.

43,21000

€

BD5ZACC0

u

Bastiment i reixa per a embornal model TH54 de BENITO URBAN, classe C250.

34,86000

€

BNRG0001

m3

Aigua

0,05285

€

BNRG0002

u

Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefítics en
pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris.

8,24000

€

BNRG0005

u

Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre.

37,44000

€

BNRG0006

t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15
(resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

2,32116

€
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P-26

FD7JG186

m

BD7JG180

P-27

FD7JN186

BD7JN180

P-28

FDD010

m

m

m

m2

Data: 14/11/18

Pàg.:

8

Altres conceptes

26,96068

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

7,34

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

6,95640

0,38360

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

17,38

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

15,30000

2,08000

€

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per:
bastidor compost de doble barana superior i barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 50 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions quadrades de 20x20 mm i
passamans de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN
ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració en taller i ajustament final a obra,
totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de marcat dels punts de fixació del bastidor, presentació
del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats,
aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de barana, resolució de les unions al
parament i muntatge d'elements complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

48,81

€

€

€
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P-29

8,22800

€

MT26AAQ010A U

Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1; amb femella i volandera, de 8 mm de diàmetre.

2,90000

€

MT26AAB010B m

Tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 100x40x2,0 mm, muntat en taller.

17,88000

€

B863LE2B

Xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a barana d'escala.
Altres conceptes

15,00000
4,80200

€
€

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat,
de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per
cargolat. Inclús p/p dels treballs de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació
del passamans als suports. Eaborat en taller i muntat a obra i totalment acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

11,77

€

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m.
Altres conceptes

10,81500
0,95500

€

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 500 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

411,00

€

Ginkgo biloba de perímetre de 25 a 30 cm, amb peu masculí, en contenidor de 750 l
Altres conceptes

382,20000
28,80000

€
€

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor
de 350 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

287,52

€

264,60000
22,92000

€
€

115,93

€

FDD0NRG

m2

m

FNRG0001

m

u

FNRG0002

u

u

BNRG2001

u

Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l
Altres conceptes

P-32

9

Tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm, muntat en taller.

BNRG2002

P-31

Pàg.:

MT26AAB010C m

BB14C320

P-30

Data: 14/11/18

FNRG0003

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.

€
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Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

P-33

BNRG0001

m3

Aigua

0,25670

€

ZNRG0001

m3

terreny no classificat d'excavació

0,00000

€

BNRG0018

t

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3

106,49642

€

BNRG0019

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3
Altres conceptes

3,01752
6,15936

€
€

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m
de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres
perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 250,
250 i 500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150
cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, model HEXA tipus
BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per
a formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig,
col·locació de la malla electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
muntatge, formació del canal en el fons del pou, execució de forats pel connexionat dels col·lectors
al pou, connexionat dels col·lectors al pou, col·locació dels pates, abocat i compactació del formigó
per formació de la llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

549,60

€

FNRG1001

u

BNRG0011

u

Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10
cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb
altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

24,69000

€

BDDZ5DE0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124

92,86000

€

BNRG0009

u

Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500
mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó per a formació de pou de
registre, segons UNE-EN 681-1.

23,12000

€

BNRG0015

m2

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

12,24600

€

B0710250

t

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

1,15775

€

BNRG0010

u

Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 a 60 cm
de diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de
ruptura 90 kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió
amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

143,76000

€

BNRG0012

kg

Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats.

0,23124
251,53501

€
€

90,07

€

Altres conceptes
P-34

FNRG3001

m3

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
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Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Altres conceptes

85,00000

€

5,07000

€

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar,
de 1800 cm de llargària amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de
secció. Bancada amb recolza braços fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i pintura
polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

429,02

€

banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar, de 1800 cm de llargària
amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de secció
Altres conceptes

380,00000
49,02000

€

Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell d'escacs, aparcament de
patinets, etc...), totalment muntats. Inclou p/p dels treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del
mobiliari durant l'execució de l'obra, trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de
les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

33,77

€

31,20000
2,57000

€
€

475,46

€

projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
FNRG3002

P-35

FNRG5F56

m3

u

BQ115NRG

P-36

FNRG8001

u

u

FNRG6002

u

Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.
Altres conceptes

P-37

FNRG8002

u

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums d'escalada, d'acord a la
norma UNE 12572-2:2017. Inclou la instal·lació a paret de formigó amb tac expansiu, totalment
muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

€

FNRG9012

u

Conjunt de preses PINCER SET (5XL)

0,00000

€

FNRG9008

u

Conjunt de preses PULSION (3M, 3S)

0,00000

€

FNRG9009

u

Conjunt de preses BASIC (2L, 3M, 1S)

0,00000

€

FNRG9016

u

Cargol antigir; tac de plàstic ancorat a paret per la col.locació de les preses

0,00000

€

FNRG9015

u

Volum MEGA en fibra de vidre, de 1,20m x 0,60m

0,00000

€

FNRG9013

u

Conjunt de preses FORAMEN (3XXL, 5XL, 4L )

0,00000

€

FNRG9011

u

Conjunt de preses PU ROOF SET (6 XL)

0,00000

€
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u

Conjunt de preses HOLE SET (5M, 2L)

0,00000

€

FNRG9001

u

Conjunt de preses BOLUS (1 XXL, 2 XL, 5L, 1 L, 1 M)

0,00000

€

FNRG9017

u

Cargoleria específica per la instal.lació de preses M10x40,50,60

0,00000

€

FNRG9007

u

Conjunt de preses ANATOMIK ( 4XL, 2L, 3M)

0,00000

€

FNRG9002

u

Conjunt de preses ARENA (1XL, 7L, 1M)

0,00000

€

FNRG9003

u

Conjunt de preses MARE (5XL, 4L, 1M)

0,00000

€

FNRG9004

u

Conjunt de preses TENSIS (4 XL, 5 L, 2 M )

0,00000

€

FNRG9014

u

Volum XL en fibra de vidre, amb unes mides de 17cm x 40cm

0,00000

€

FNRG9005

u

Conjunt de preses CALX (5XL, 7L)

0,00000

€

FNRG9006

u

Conjunt de preses ENSIS (2XXL, 2XL, 1L)

FNRGNRG1

u

BNRG5001

P-39

0,00000
475,46000

€
€

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE, de 120 cm d'altura, amb
cos de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa
de llautó i reixeta de fosa de ferro pintada en color negre, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant. També inclou p/p dels treballs de replanteig, excavació,
formigonat de la base de recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1.374,56

€

FNRGNRG2

u

Font model Atlántida ´´SANTA & COLE´´, de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de ferro amb
protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de fosa
de ferro pintada en color negre. Inclús marc d'acer galvanitzat i perns d'ancoratge.
Altres conceptes

1.288,27000

86,29000

€

u

Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus
ONDISRECICLA o similar, compost per una taula de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de
plàstic 100% reciclat, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.
Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

282,46

€

FNRG6001

u

Conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus ONDISRECICLA o similar.

FNRG6002

u

Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.
Altres conceptes

P-40

12

FNRG9010

Altres conceptes
P-38

Pàg.:

FNRGNRG3

u

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model DEPORTESURBANOS o similar,
antivandàlica, formada per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el
seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de
tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa metàl·lica perforada
de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla

€

226,67000

€

31,20000
24,59000

€
€

2.039,07

€
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la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

FNRG7001

P-41

FQ21BC60

u

u

BQ21BC60

P-42

FQZ5U111

u

u

Taula de ping-pong, antivandàlica, formada per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de
vidre reforçat en el seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm,
suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa
metàl·lica perforada de 2 mm d'espessor amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, inclús
perns d'ancoratge.
Altres conceptes

1.910,00000

129,07000

€

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) o
similar de 950x440mm, color gris martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

89,12

€

Paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) de 950x440mm, color gris
martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre
Altres conceptes

83,52000

5,60000

€

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub d'acer galvanitzat,
col·locat encastat al paviment. Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de
replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

57,04

€

45,00000

€

9,08000
2,96000

€
€

24,83

€

BQZ5U111

u

Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi
Altres conceptes

P-43

FR3PCF02

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb 3%mo sms i barrejat amb 50gr
d'adob tipus floranid permanent (16-7-15) de lenta alliberació, amb mitjans mecànics i manuals,
ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest

€

€
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Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%
Altres conceptes

23,49600

€

1,33400

€

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny amb grapes d'hacer,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

4,81

€

4,50000
0,31000

€
€

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

0,19

€

Altres conceptes

0,19000

€

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans
mecànics, r i càrrega directa sobre contenidor, per a la realització de cales o qualsevol tipus
d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

134,99

€

134,99000

€

10,00

€

10,00000

€

20,90

€

projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
BR3PAM01

P-44

FR3SE254

m3

m2

BR3PE250

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
Altres conceptes

P-45

P-46

P-47

P-48

G219Q105

G22CK200

H15Z1001

H6452131

m

m3

h

m

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
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projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

P-49

B1Z0300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

0,89325

€

B64Z2A00

u

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

4,42000

€

B64M2201

m2

Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
Altres conceptes

14,26000
1,32675

€
€

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

281,52

€

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

256,65000
24,87000

€

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans manuals, amb
compressor, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de disc per a la realització de l'enderroc a
juntes existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

25,32

€

0,23800
25,08200

€
€

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat. En el cas de que el soroll
o pols generat per aquesta activitat o feina generi moltes a l'activitat normal del centre educatiu i
que impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat
o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les
17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

3,88

€

Altres conceptes

3,88000

€

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega
mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem
municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla

1,84

€

H64Z1511

u

B64Z1512

P-50

K2148234

u

m3

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-51

P-52

M21Q10RE

M21Q20PA

u

u

€
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1,84000

€

1,00

€

1,00000

€

9,25

€

9,25000

€

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 2,3
m, en àrees de jocs infantils, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per una capa
inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior
de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir per la DF, unides ambdues
capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als hidrocarburs i
als agents atmosfèrics. Inclús p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície
base. Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú SBR, aplicació de
la capa d'acabat de cautxú EPDM i neteja final.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

81,57

€

la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
P-53

P-54

P-55

MPC100

TDG150

TJR040

m

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del
gruix del paviment), realitzada mitjançant serrat del formigó endurit, amb serra de disc, segons
esquema en planta de disposició de junts, previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt. Inclou
p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de formigó amb serra de disc i neteja
final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

u

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent, antivandàlica, col·locat a una
altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i
xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el
perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de desmuntatge,
aplec i protecció de la taula de ping-pong existent, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

m2

F9265H31

m3

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

14,19430

€

MT47ADC414

m²

Paviment continu absorbidor d'impactes, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per
una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa
superior de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir de la carta RAL, unides
ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als
hidrocarburs i als agents atmosfèrics, segons UNE-EN 1177.

60,00000

€
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7,37570

€
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/11/18

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS
3.334,56
Capítol

01.02

ENDERROCS

Capítol

01.03

PAVIMENT PATI

32.412,10

4.077,90

Capítol

01.04

ESCALA I RAMPA

5.871,95

Capítol

01.05

SANEJAMENT

7.434,53

Capítol

01.09

JARDINERIA

5.666,68

Capítol

01.10

MOBILIARI URBÀ

8.657,56

Capítol

01.12

GESTIÓ DE RESIDUS

793,98

Capítol

01.13

SEGURETAT I SALUT

1.200,00

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

69.449,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.449,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PATI CANIGÓ
69.449,26
69.449,26

euros
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................

69.449,26

13 % despeses generals SOBRE 69.449,26...............................................................

9.028,40

6 % benefici industrial SOBRE 69.449,26....................................................................

4.166,96

Subtotal

82.644,62

21 % IVA SOBRE 82.644,62........................................................................................

17.355,37

€

99.999,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

