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01. AGENTS 
La redacció del present PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I 

FRANCESC LAYRET ha estat sol·licitat per l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. El projecte ha estat desenvolupat per ARQUITECTURA AGRONOMIA 

amb el contingut i les determinacions previstos per les disposicions legals vigents i el plec de 

condicions que regeix l’encàrrec. 

Promotor:  Àrea Metropolitana de Barcelona  

  Ajuntament de Cornellà 

Expedient l’Àrea Metropolitana de Barcelona núm: 900931 / 2016 

Projectista:  ARQUITECTURA AGRONOMIA SLP (societat col·legiada COAC B64448848) 

   JORDI NEBOT ROCA, arquitecte  

   Teresa Galí-Izard, ing. tec. agrícola 

NIF/CIF  B64448848 

Adreça: Carrer Clos de Sant Francesc 18 local, Barcelona 08034 

E-mail:  aqag@arquitecturaagronomia.net 

 

02. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PREVIA 
ANTECEDENTS 

La redacció del present PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I 

FRANCESC LAYRET ha estat sol·licitat per l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. El projecte ha estat desenvolupat per ARQUITECTURA AGRONOMIA. 

Després de l’execució dels equipaments municipals i supramunicipals construïts al llarg de la vorera 

sud de l’Avinguda del Baix Llobregat, així com part de la seva corresponent vorera i els espais 

lliures de nova creació associats a la reforma, l’Ajuntament es planteja la necessitat de reformar els 

espais lliures dels barris veïns, per a millorar i dignificar-los. 

La visita al lloc realitzada pels agents del projecte evidencia l’evident diferència entre ambdues 

àmbits,  així com pren consciència de les intencions de l’Ajuntament de potenciar amb la 

remodelació d’aquests espais lliures l’ús pels veïns, i l’adequació als plans de futur del propi 

ajuntament (eixos verds, peatonalització, ...).  

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació ha estat definit pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i compren els espais interiors (encerclats per 

una vorera) de les places Narcís Montoriol, i Francesc Layret, sense incloure les voreres 

perimetrals; així com la vorera existent entre el carrer Sant Jeroni i el carrer Sant Lluís. 

L’abast de l’actuació avarca la renovació del paviment, vegetació i mobiliari urbà, amb una nova 

configuració amb l’objectiu de dinamitzar aquests espais i millorar la seva qualitat urbana. No inclou 

el canvi d’enllumenat, ni el canvi de la pavimentació de les voreres perimetrals. 

El projecte manté les rasants actuals sense variar el decurs l’escorrentia superficial actual. I no té 

previst afectar a la vorada existent, ni l’afectació a cap servei existent, més enllà d’un canvi de 

semaforitació, d’acord amb la documentació rebuda de les companyies. 

La superfície de l’àmbit d’actuació és de 3.247 m2, desglossats en: 

Plaça Narcís Montoriol,     1.394 m2  

Plaça Francesc Layret     1.451 m2 

Vorera entre el carrer Sant Jeroni i el carrer Sant Lluís.   402 m2  

Tenint en compte la superfície de l’actuació, la seva situació urbana ja consolidada així com que no 

suposa cap canvi estructural la proposta del projecte, no es considera necessari desenvolupar 

aquest punt en un annex. 

Veure plànol 1.1 

El projecte, com a requeriment de l’encàrrec, no inclou l’afectació a la xarxa d’enllumenat dels 

diferents espais, ni a cap xarxa municipal, fora de la puntual afectació per a la connexió del nou reg, 

i a la semaforització per moure els guals. 

A la vista dels plànols dels serveis afectats rebuts i al tipus de reforma prevista, no es preveu 

afectar a cap servei existent (fora del puntual per creuament de vial), tot i així el projecte preveu una 

sèrie de cates per a localitzar possibles afeccions. 

 

03. PLANEJAMENT 
L’espai total del present PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I 

FRANCESC LAYRET, en el terme municipal de Cornella del Llobregat, està qualificat com a: 

Zona verda (6b) en l’àmbit de la Plaça Narcís Montoriol  

Zona verda (6a) en l’àmbit de la Plaça Francesc Layret 

Vial urbà (5) en el tram de Vorera entre el carrer Sant Jeroni i el carrer Sant Lluís. 

D’acord amb el planejament vigent, i dins la trama urbana consolidada del municipi, i per tant, sòl 

d’ús públic. 
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El projecte planteja una remodelació dels acanats per a una millora d’aquests espais. 

 

04. OBJECTE 
L’objecte del projecte final del projecte és millorar els espais urbans associats a l’àmbit de 

l’encàrrec, establint les pautes per a les actuacions a realitzar per remodelar les places Narcís 

Montoriol, i Francesc Layret, sense incloure les voreres perimetrals; així com la vorera existent 

entre el carrer Sant Jeroni i el carrer Sant Lluís. Dotant aquests espais d’una identitat renovada i 

pròpia, que pugui compatibilitzar el creuament del gran nombre de persones que produeix els 

esdeveniments esportius amb el passeig longitudinal i usos dels espais lliures adjacents per als 

propis veïns i barri proper.  

OBJECTIUS 

A la vista de l’estat actual, la problemàtica detectada així com dels requeriments, la proposta hauria 

d’acomplir aquests objectius: 

- Establir les eines i mecanismes per un òptim desenvolupament de l’arbrat i la vegetació,  com 

element indicador del benestar del lloc. 

- Aconseguir amb el conjunt de les actuacions a dur a terme, una lectura unitària. 

- Crear espais per a la gent del barri, de l’entorn. Redefinir-els com a espais oberts per als veïns. 

- Redefinir les àrees de joc infantil i crear-ne de noves per a la gent gran. 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta es basa en els tres objectius anunciats: 

Si un arbre està bé, ... aleshores les persones del seu entorn estaran bé. Per tant, hem 

d’aconseguir les millors condicions per a que l’arbrat es desenvolupi plenitud. Garantirem així un 

creixement ràpid i sa de l’arbre, un balanç d’O2 i CO2 positiu, una millora ambiental òptima amb 

una reducció màxima de les despeses de manteniment. 

Des d’aquest punt de vista apostem: 

- per a la millora del subsòl 

- la disposició d’escossells grans 

- i un augment de la capacitat drenant dels paviments 

Proposem establir una franja vegetada al costat de la vorada, que vagi unint tots els arbres alineats 

de les places, amb una solució en escossell corregut, que permeti la plantació de unes grans 

masses arbustives, que creïn espais acotats i et separin de la vialitat principal.. Amb aquesta 

solució millorarem el subsòl al voltant de l’arbrat, augmentarem la superfície descompactada i la 

superfície drenant i d’infiltració. Tot plegat amb una lectura directe del plantejament del Pla Natura i 

els eixos verds de Cornellà. 

Per aconseguir una lectura unitària de les actuacions optem per la utilització repetida de les 

solucions plantejades en cadascun dels espais. 

El tercer objectiu a resoldre és el d’aconseguir espais per a tota la gent del barri, de l’entorn proper, 

esborrar del subconscient col·lectiu qualsevol idea que un espai determinat és d’us exclusiu per una 

determinada col·lectivitat. 

A partir de la creació d’un escossell vegetat corregut creem diferents recintes oberts en les diferents 

places, desfigurant el caire d’espai tancat amb barana actual, pel d’un conjunt de petits recintes 

oberts cap a les façanes i tancats cap a la circulació de cotxes de l’avinguda.  

En la disposició d’aquests recintes oberts s’han estudiat les diferents circulacions veïnals que es 

poden fer a través dels espais oberts per tal d’accedir a les parades d’autobús, al creuament de 

vials,... 

Aquests recintes poden recollir els usos necessaris: jocs infantils, elements de mobilitat per a gent 

gran, ... així com es pot incorporar en les mateixes feixes nous arbres que augmentin les zones 

ombrívoles. 

 

 

05. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
El projecte preveu desenvolupar les obres en una única fase, el que permet augmentar rendiments i 

sinergies, així com reduir les molèsties als veïns 

La solució presentada desenvolupa els següents criteris: 

PLAÇA NARCÍS MONTURIOL 

Formada per  la trobada del carrer Narcís Monturiol amb l’avinguda, composta per dues àrees 

verdes, una encerclada de barana perimetral i l’altra no. 

A partir de definir l’àmbit d’actuació a partir de la llamborda existent. 
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1. Es retiren tots els elements de mobiliari urbà, mantenint la barana perimetral fins al final 

d’obra. 

2. Cates preventives de localització de serveis. 

3. Es fa una nova caixa de pavimentació per a un gruix d’una subbase de graves i un acabat 

de sauló o base de formigó segons l’ús final. Es forma la rasa i el pou drenant. 

4. S’estenen les graves  

5. Es formen els escossells lineals, on s’estendrà la xarxa de reg primària i secundaria. Caldrà 

fer un pas sota el carrer per a poder estendre el reg a tot el sector. 

6. El reg es connectarà a l’escomesa municipal existent al propi carrer 

7. Es formarà la capa d’acabat del paviment: sauló en les àrees d’estar, i formigó més cautxú 

en les àrees de joc infantil. Estabilitzant les àrees de traspàs entre les toves i les dures. 

8. Prèvia a la plantació es col·locarà la xarxa en mig dels parterres. La plantació es procedirà 

un cop executada la capa de pavimentació i lligat amb el millor temps per a cada espècie. 

9. Es col·locaran els elements de mobiliari inicials i de nova adquisició. 

10. Es retirarà la tanca perimetral existent, i es refarà el panot perimetral malmès. 

11. Es mantindran els arbres i arbustos: regs i tractaments, fins a la recepció de l’obra. 

PLAÇA FRANCESC LAYRET 

Formada per  la trobada del carrer Francesc Layret amb l’avinguda, formada per una únca zona 

verda  encerclada de barana perimetral. 

A partir de definir l’àmbit d’actuació a partir de la llamborda existent. 

1. Es retiren tots els elements de mobiliari urbà, mantenint la barana perimetral fins al final 

d’obra. 

2. Cates preventives de localització de serveis. 

3. Es fa una nova caixa de pavimentació per a un gruix d’una subbase de graves i un acabat 

de sauló o base de formigó segons l’ús final. Es forma la rasa i el pou drenant. 

4. S’estenen les graves  

5. Es formen els escossells lineals, on s’estendrà la xarxa de reg primària i secundaria. 

6. El reg es connectarà a l’escomesa municipal existent a l’altre costat de l’avinguda, el que 

comporta una canalització a través de l’avinguda i de la vorera sud de la pròpia avinguda. 

7. Es formarà la capa d’acabat del paviment: sauló en les àrees d’estar, i formigó més cautxú 

en les àrees de joc infantil. Estabilitzant les àrees de traspàs entre les toves i les dures. 

8. Prèvia a la plantació es col·locarà la xarxa en mig dels parterres. La plantació es procedirà 

un cop executada la capa de pavimentació i lligat amb el millor temps per a cada espècie. 

9. Es col·locaran els elements de mobiliari inicials i de nova adquisició. 

10. Es retirarà la tanca perimetral existent, i es refarà el panot perimetral malmès. 

11. Es mantindran els arbres i arbustos: regs i tractaments, fins a la recepció de l’obra. 

 

VORERA 

Contempla la vorera de l’avinguda entre els carrer Sant Jeroni i el carrer Sant Lluís, on es remodela 

el seu estat actual a partir de la vorada de formigó perimetral existent (no inclosa dins l’àmbit). 

L’operació bàsica en aquest espai és la d’aconseguir  

1. Cates preventives de localització de serveis. 

2. Remodelar la situació dels passos de vianants en aquest tram, eliminant-ne un i desplaçant-

ne l’altre, amb el desplaçament del semàfor pertinent. 

3. A les places cal retirar el mobiliari urbà existent per a tornar-lo a col.locar després. 

4. Eliminar les baranes perimetrals un cop feta l’excavació interior 

El projecte conté una fitxa resum de les característiques del projecte (FM 730.02.09) a l’annex 30.  

 

06. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
El projecte sols afronta la remodelació d’espais peatonals, sense cap mena de tràfic rodat, més 

enllà de puntual per operacions de manteniment. Per altra banda les actuacions es realitzen en un 

sòl urbà ja consolidat, i en ús. La inspecció del lloc no revela cap patologia especial, fora de les 

degudes als assentaments diferits dels materials granulars. 

 

El projecte és essencialment un canvi de paviments i unes plantacions. Es presenten quatre tipus 

de solucions segons el cas: 

Àrees de circulació, exclusivament peatonal: 
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Àrees d’estada en les places. 

Àrees de joc infantil. 

Àrees de plantació.  

En aquestes àrees es procedirà, com en el sauló, a un rebaix de 40cm, una estesa de 10 cm de 

graves com a fons per a les plantacions, i un reomplert de terra de plantació (terra+terra vegetal) de 

30cm de gruix amb un acabat superficial de mulch. 

A nivell d’aspectes tècnics tenim: 

Enderrocs 

- S’inclou la demolició dels elements d’urbanització existents (vorades, rigoles, paviments), i 

altres, que quedin afectats per les obres. 

- Desmuntatge dels elements de mobiliari, senyalització i altres, existents. 

Es realitzarà amb mitjans mecànics, manuals o mixtes segons el cas, amb càrrega sobre camió i 

transport a l’abocador o a magatzem municipal (aquells elements que es puguin reutilitzar) Es 

prendran les mesures oportunes per a que la demolició no afecti als arbres existents. Els arbres que 

es mantenen dins l’àmbit de les obres s’hauran de protegir durant el procés de les obres. 

Moviments de terres 

El projecte només preveu el moviment de terres superficial per a la definició dels diferents nivells 

del projecte, àmbits de drenatge i caixes de paviment. 

1 ‐ Moviment de terres per a la definició dels diferents nivells del projecte i caixes de paviment: 

-  Excavació de rases pel pas d’instal·lacions i claveguerons. 

-  Excavació per la formació de caixa del paviment. 

-  Excavació de rases per la detecció de serveis i escomeses existents. 

Els moviments de terres i rases es faran amb cura de no afectar els arbres que es mantenen a 

l’interior de l’espai i els de les voreres dels carrers. 

2‐ Terraplens: No s’inclouen terraplens a l’obra. 

3 ‐ El material que s’obtingui de l’excavació s’utilitzarà en el reblert de rases si es considera de bona 

qualitat. Els fragments de roca i els materials de l’excavació que s’obtinguin i que no siguin aptes 

per utilitzar‐se per terraplè, seran acopiats per posterior transport a abocador. 

Els materials a utilitzar per terraplè seran sols o materials locals que s’obtinguin de les excavacions 

realitzades a obra (si són adequats) o de préstec. 

Els sols a utilitzar hauran de ser sols adequats o seleccionats 

4‐ En el cas de reblerts localitzats a rases, es tindrà cura d’aconseguir la unió entre l’antic i el nou 

reblert, i la seva compactació . Es realitzarà en tongades de 25 cm com a màxim i amb compactació 

del 95% PM 

5‐ Excavació de rases i pous: inclou l’excavació, anivellació i evacuació del terreny per obrir les 

rases descrites al projecte per a fonaments i pas d’instal∙lacions. 

El fons de les excavacions es netejarà de tot material deslligat i reompliran els trencs i forats. 

6‐ Acabat i refí d’esplanada: operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric de les 

esplanades i talussos. Es consideren incloses dins de les unitats d’excavació o terraplè segons el 

cas. 

Sanejament 

El projecte preveu la re-construcció del clavegueró lineal existent l’àmbit del projecte, substituint la 

canonada de formigó existent per una de PVC de diàmetre 160, de formació helicoïdal amb perfil 

rígid nervat exteriorment, autoportant. 

Es preveu no afectar a la xarxa de residuals existents i a la xarxa d’aigües pluvials dels edificis. 

La recollida d’aigües pluvials del carrer es preveu sigui l’actual, el projecte té el seu límit 

d’intervenció sols en àrea de panot o terra. 

Per a millorar la infiltració dels espais es crea una base de graves , una rasa drenant central i un 

pou de graves. 

Paviments 

Es distingeixen tres tipus de paviment: 

Àrees de circulació, exclusivament peatonal: 

En aquests àmbits distingim dos opcions, una ,quan la base de formigó no es veu afectada per la 

intervenció, on es col.locarà panot 20x20x4cm, amb el mateix dibuix que l’existent, sobre morter 

pastat a truc de maceta. La segona opció, quan no hi ha base, en aquest cas després de la 

consolidació de l’esplanada es produirà la formació d’una base de formigó HM-20 de 15cm de gruix. 

Àrees d’estada en les places. 
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Després del rebaix de formació de la caixa de paviments de 40cm, es farà un reomplert de graves 

granítiques de50-70mm, sobre la que s’estendrà una lamina de geotèxtil, i acte seguit la capa 

granular de pavimentació de 20cm formada per sauló garbellat i rentat. Amb la particularitat que en 

les àrees de transició entre aquest i la vorera perimetral, el sauló tindrà un barrejat previ en sec amb 

morter de calç i una compactació al 98% PM, amb regats suaus i successius que garanteixin el seu 

lligat. 

Àrees de joc infantil. 

Després del rebaix de formació de la caixa de paviments de 20cm, es farà un reomplert de 15cm de 

formigó HM-20, com a formació de la base, un cop sec es procedirà a l’estesa del material de 

cautxú en dos etapes, una inferior negre i una superior fina i de color amb estampats. El gruix no 

serà mai inferior als 40mm, i es tindrà en compte l’alçada de caiguda de cadascun dels jocs per 

aconseguir el gruix final de material. 

Reposició paviments afectats per les obres: 

En reposició de voreres afectades per les obres en els límits o en zones de pas d’instal·lacions 

soterrades s’utilitzarà el mateix tipus de paviment existent: 

Paviment de panot igual al existent, de color gris de 20x20x4 cm col∙locat a truc de maceta amb 

morter i beurada de ciment Portland sobre solera de formigó. 

O bé paviment asfàltic D-12 quan degut al pas d’alguna instal.lacio de reg sigui necessari anar a la 

vorera contraria al projecte. 

Elements 

Gual 

‐ Gual per a vehicles, es mirarà d’aprofitar en la mesura del possible els mateixos elements 

desmuntats del mateix àmbit d’obra, amb peces de formigó en massa prefabricades, col∙locades 

amb morter sobre base de formigó de 20cm de gruix. 

Vorades, encintats i junts 

El projecte inclou: 

‐Els encintats dels escossells correguts per a arbustives, a nivell de paviment, es farà amb xapa 

d’acer galvanitzat en calent de 10mm de gruix i h=20cm, amb ancoratges a dau de formigó, amb 

cantell arrodonit. 

‐Els límits de les places es farà amb xapa d’acer galvanitzat en calent de 10mm de gruix i h=20cm, 

acabada amb owatrol, amb ancoratges a dau de formigó, amb cantell arrodonit. 

Escossells 

Els escossells pels arbres seran de 1.2x1.2m, formats amb peça de formigó prefabricat, deixant un 

cantell bissellat vist de 5cm, a l’interior i acabats amb escorça de pi. Anirà sobre una base de 

formigó. 

Mobiliari urbà 

Bancs 

El mobiliari urbà compren bancs i cadires amb respatller del mod. Neo Barcino, o semblant amb 

suports de fosa i llistons de fusta tropical gestionada. Els bancs desmuntats a l’inici d’obra es duran 

al magatzem municipal o es recol.locaran en llocs propers a l’àmbit d’actuació. 

Papereres 

S’inclou el recol.locar les papereres existents en l’inici de l’obra, i augmentar el seu nombre. Seran 

del model existent: cilíndriques etàl·lica de 60 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa 

perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports 

laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, 

amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb polièster 

al forn. 

Pilones 

Es mantindran les pilones existents en l’àmbit de l’obra, al moure o eliminar un gual amb pilones, es 

recol.locaran de la mateixa manera. 

Vegetació 

Mirar l’annexa específic de Jardineria. 

Àrees de plantació.  

En aquestes àrees es procedirà, com en el sauló, a un rebaix de 40cm, una estesa de 10 cm de 

graves com a fons per a les plantacions, i un reomplert de terra de plantació (terra+terra vegetal) de 

30cm de gruix amb un acabat superficial de mulch. 

 

A grans trets, es manté l’arbrat existent llevat de dos arbres que s’eliminen per la seva proximitat a 

les vivendes juntament amb el seu mal estat. 

Es preveu reposar dos arbres més que estan també en mal estat. Així com completar l’arbrat 

d’alineació que el fet de moure els guals descavalcarà. 

L’arbrat existent dins l’àmbit de l’obra s’ha de mantenir i protegir durant tot el procés de les obres 

segons les indicacions de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme: NTJ 03E. 
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Xarxa d’aigua potable i xarxa de reg. 

El projecte pretén no afectar a la xarxa actual d’aigua potable. 

El projecte preveu connexionar el reg previst a escomeses existents del propi ajuntament, el que 

pot implicar algun pas sota calçada. 

La xarxa de reg prevista incorpora boques de reg per a les dues places. Seran del tipus estàndard 

del propi ajuntament. 

L’estesa de la xarxa de reg es realitzarà a partir del punt de comandament, amb connexió al 

sistema de telecomandament de l’ajuntament. El projecte preveu un sector per recinte, on un tub de 

PE. De 10atm, de diàmetre 40mm va connectant cada massa arbustiva, amb una clau de pas que 

permet operar massa per massa en cas de reposició, manteniment o neteja. 

Mirar l’annexa específic de reg 

Xarxa enllumenat 

Per voluntat expressa d’un principi, tant pel bon estat, com per economia, no es preveu can canvi 

en l’enllumenat actual. 

Caldrà prendre les mesures oportunes de protecció dels elements i dels conductes. 

En la formació de la caixa de paviment es deixarà un metre de resguard per tal d’evitar la afectació 

als elements i llurs fonaments. 

Resolució de Serveis afectats 

El projecte implica sols un canvi de pavimentació, per tant no s’hauria de veure afectat .cap servei. 

Però caldrà prendre les mesures oportunes per no afectar-los, fins i tot quan calgui fer una rasa 

externa a l’àmbit per a connectar-nos a una escomesa existent. 

 

 

07. TOPOGRÀFIA 
La informació topogràfica que ha servit de base per la redacció del projecte ha estat facilitada pels 

serveis tècnics de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Cada un dels espais a remodelar ve definit per la vorada existent en el seu perímetre, el que ens 

defineix les cotes a mantenir, i al mateix temps ens permet veure que estem en àmbits bàsicament 

plans, amb pendents longitudinals i transversals menors del 2%. 

A l’actuar en àmbits petits dins el nucli urbà sense desnivells importants, no es creu rellevant el 

desenvolupament d’aquest punt en un annex. 

En cada una de les places es mostra el seu estat inicial amb el topogràfic. 

 

 

08. GEOTÈCNIA 
El projecte no inclou no inclou informe geotècnic donat que l’abast de les actuacions són un canvi 

de pavimentació sense modificació de rasants ni desnivells.  

 

 

09. MÈTODES DE CÀLCUL 
El projecte no implica cap estructura, xarxa hidrùlica, enllumenat, etc.. que comporti una justificació 

de mètodes de càlcul. 

El projecte sols incorpora una xarxa de reg per a la nova vegetació que es desenvolupa en el seu 

annexa corresponent. 

 

 

10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS 
SUBMINISTRAMENTS I INSTAL∙LACIONS DE SERVEIS 
Tot i que el projecte no pretén afectar a cap dels serveis existents dins dels diferents espais a 

reformar, s’adjunta en annexa corresponent la documentació rebuda i els plànols dels serveis que 

discorren pels espais. 

Tot i que caldrà realitzar cates de localització de serveis cal  tenir en compte en: 

La plaça NARCÍS MONTORIOL: 

Cal preveure la xarxa de l’enllumenat existent, on no es té constància del seu traçat. 

Cal preveure desmuntar l’actual red de reg, des del quadre de comandament situat al carrer N. 

Monturiol. 
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Dins la plaça pot aparèixer la xarxa pot aparèixer algun clavegueró aïllat o provinent de les 

edificacions veïnes que pot servir per a desaiguar la red de drenatge. 

La PLAÇA FRANCESC LAYRET: 

Cal preveure la xarxa de l’enllumenat existent, on no es té constància del seu traçat. 

Una canonada d’aigua potable de diàmetre 900mm, on no consta a quina profunditat, la que es 

tindrà que vigilar acuradament en el moment de realitzar la caixa de paviment i les rases drenants. 

La xarxa de gas que tot i no passar per la plaça, en els treballs perimetrals caldrà tenir en compte. 

La xarxa elèctrica de MT i BT que sembla no discórrer per sota de la plaça, però que caldrà caldrà 

tenir en compte. 

La traça del canal de la Infanta, que té el fons de tub a 150cm, però que donat el su diàmetre de 

90cm, cal tenir en compte a l’hora de fer la caixa de paviments. Una tapa ens indica la seva 

situació. 

Hi ha algun clavegueró de pluvials no localitzat, tot i que els embornals de dins la plaça poden 

indicar la seva situació. Caldrà localitzar-los i poder reaprofitar-los per a l’evacuació de la xarxa de 

drenatge. 

En l’espai de la VORERA a remodelar: 

Com a vorera, caldrà actuar en molt de compte a l’hora de fer les rasants oportunes. S’ha previst 

realitzar una campanya de cates transversals per a tenir clar la localització dels serveis. 

Cal preveure la xarxa de l’enllumenat existent, on no es té constància del seu traçat, suposadament 

al costat de la vorada. 

Tot i que el projecte manté els dos metres de la base de formigó actual a tocar de les façanes, en 

l’enderroc  dels graons  i creació del muret de formigó podem trobar: 

• Xarxa elèctrica: xarxa de MT i BT de la companyia Endesa, línies soterrades i línies aèries. 

• Xarxa d’aigua potable: xarxa soterrada de canonades de Ø100mm 

• Xarxa de gas: xarxa soterrada de distribució de gas, canonades de polietilè de Ø 110mm 

• Xarxa de comunicacions: Xarxa de línies de telèfon soterrades i alguna previsió d’estesa. 

• Xarxa de sanejament: Tub de clavegueram dels edificis i del clavegueram. 

• Xarxa d’enllumenat 

 En annexa corresponent s’ajunta la documentació rebuda. 

 

 

11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS, 
RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I SERVITUDS 
No es produeix cap expropiació, ja que tot l’ àmbit d’actuació es troba en sòl públic. 

S’ocuparan les voreres i calçades de forma parcial, d’acord amb el desenvolupament de l’obra, 

garantint en tot moment l’accés de vianants als seus habitatges i als comerços així com el de 

vehicles als guals autoritzats. 

La via pública es podria arribar a ocupar puntualment per tasques de càrrega i descàrrega de 

material per a l’execució de les obres o bé per acopi. Això no alterarà en cap cas el pas de vehicles. 

Quan s’hagi d’executar l’enderroc i la  pavimentació de la vorera en el carrer Sant Lluis i Sant Jeroni 

es farà amb avís previ a la Policia Local i a l’Ajuntament i es coordinarà per possibilitar i minimitzar 

l’afactació a l’avinguda. 

Quan les obres d’execució del projecte afectin a la vorera i dificultin el pas normal dels vianants per 

accés als habitatges, es farà un camí alternatiu per possibilitar l’accés de veïns i serveis. 

En l’annexa 19 es presenten els informes de del Departament de Patrimoni de l’Ajuntament 

conforme és de titularitat pública dels espais objecte del projecte..  

 

 

12. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 
Donat que les obres es realitzen en terreny de domini públic municipal no cal demanar autorització 

i/o concessió alguna, no cal desenvolupar el tema en annex diferenciat. 

 

 

13. CONTROL DE QUALITAT 
L’import pel control de qualitat  de l’obra és de 4.839,62 euros abans d’IVA, i quin percentatge 

representa respecte al pressupost d’execució material, sense el capítol de seguretat i Salut, d’un 

1.5%. 
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Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista d’acord amb el que 

estableix la clàusula 26.2 del Plec de clàusules administratives generals (PCAG) per a la 

contractació d’obres i instal·lacions de l’ajuntament. 

Si l’obra es realitzes per compta de l’AMB, les despeses originades per aquest concepte van per 

compte del contractista fins al límit de l’1,5% de l’import d’execució material del projecte base de 

licitació, d’acord amb el que disposa la clàusula 41 del Plec de clàusules administratives generals 

(PCAG) per a la contractació d’obres de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, plec que l’AMB utilitza. 

El desenvolupament del Pla de control de qualitat es presenta en un annex diferenciat adjunt: 

Annex 20: Pla de control de qualitat. 

 

 

14. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
L’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en el Reial 

Decret  1627/97, de 24 d’octubre  (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres. 

Cal veure i analitzar el desenvolupament d’aquest punt en l’annex diferenciat adjunt. 

 

 

15. ASPECTES AMBIENTALS 
El present projecte no està subjecte a la realització d’un EIA (Estudi d’Impacte Ambiental) o de DIA 

(Declaració d’Impacte Ambiental), al no figurar en l’Annex I ni en l’Annex II del RD 1/2008, d’11 de 

gener, ni ser un projecte que pugui afectar directa o indirectament als espais de la Red Natura 

2000. 

S’adjunta annex amb el llistat de consideracions ambientals que s’han tingut en compte, tant en 

fase de disseny com en fase d’obra. S’inclou una avaluació i identificació dels vectors ambientals 

que es veuen afectats per l’obra projectada. 

S’avalua la utilitat per a la població, l’alteració del benestar de veïns i de l’activitat econòmica de la 

zona, l’avaluació de les barreres arquitectòniques, l’avaluació del trànsit, la generació i gestió dels 

residus, els materials emprats (tant pel que fa al seu consum com a la sostenibilitat dels mateixos), 

l’emissió de gasos o pols a l’atmosfera, el impacte acústic, el impacte lumínic, l’ocupació del 

terreny, l’afectació hidrològica, el consum d’energia, l’afectació a la flora i la fauna, i el impacte 

visual en el paisatge de les obres. 

Veure Annex 22 

Les obres descrites, que no deriven en una llicència d’activitat,  no estan subjectes sistema 

d'intervenció administrativa que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, o la normativa municipal  que reguli aquesta matèria  

 

 

16. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ 
L’annexa que conté l’Estudi de gestió de residus i demolició (EGR) satisfà tots els requisits 

previstos pel Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel qual es regula la 

producció i la gestió de residus de construcció i demolició. 

Aquest Estudi de gestió de residus conté una sèrie d’accions de minimització i prevenció de 

generació de residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra, alhora que fa una 

estimació de la tipologia dels residus generats, sobretot dels residus especials. 

Al mateix temps, estableix les operacions de gestió de residus que són possibles de portar a terme 

dins de l’obra i les que s’han d’efectuar a fora. 

Mireu l’ Anexa 23.  

 

 

17. ACCESSIBILITAT 
La planificació i urbanització dels espais d’ús públic projectats, s’ha efectuat de manera que 

resulten adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. S’han tingut en compte les determinacions i 

els criteris bàsics establerts en: 

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 

de les persones amb discapacitat. 
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- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 

no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat 

pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat. 

- LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Mentre no s’aprovin les disposicions 

reglamentàries de desplegament d’aquesta llei, continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el 

Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat, i el Decret 97/2002, del 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 

amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb 

mobilitat reduïda. 

El disseny dels espais i carrers annexes manté sense desnivells i elimina totes les barreres 

arquitectòniques existents per crear un nou espai per a vianants. 

En conclusió, totes les actuacions a realitzar milloraran l’accessibilitat i la qualitat de l’espai urbà a 

remodelar. Per aquestes raons, no es creu rellevant el desenvolupament d’aquest punt en un 

annex. 

 

 

18. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
Les obres contingudes en el present projecte de remodelació d’espai urbà es preveu realitzar-les en 

una durada de 17 setmanes (4 mesos), comptats a partir de la data de signatura de l’acte de 

replanteig de l’obra. El contracte d’adjudicació de l’obra pot modificar aquest termini d’acord amb les 

ofertes i llurs millores rebudes, sempre que es justifiqui adequadament la seva viabilitat 

En el document annex 26 Pla d’obra s’especifiquen la previsió de temps per a cada tipus de feina a 

desenvolupar durant l’execució de l’obra. 

Llegiu l’ Annex 26.  

 

 

19. TERMINI DE GARANTIA 
Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar 

entre l’ajuntament (que és qui realment rep les obres), el promotor, el contractista adjudicatari i el 

tècnic director de les obres. 

El termini de garantia serà d’UN ANY comptat des de la signatura d’aquesta acta. Una vegada 

comprovat l’estat de les obres pel tècnic director al cap de DOTZE MESOS, aquest elevarà un 

informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista. 

Durant aquest període de garantia, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe 

de correccions i  reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres compleixin 

totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del 

projecte i execució. 

Especial importància té el capítol de jardineria, que en cas de falla per mala praxis de 

subministrament i/o d’execució de la partida, el contractista cal que reposi les falles, sense esperar 

al fi del termini de garantia.  

 

 

20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Per a l’obtenció del quadre de jornals s’ha aplicat el Conveni Col.lectiu Sindical de la Construcció i 

Obres Públiques de la Província de Barcelona. 

Els quadres de maquinària a peu d’obra s’han actualitzat i ajustat a la zona de l’obra. 

Per a l’obtenció dels preus unitaris s’ha seguit el prescrit a l’Article 67 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat, així com les Normes Complementàries vigents. 

La justificació de preus es fa seguin la metòdica establerta a l’art. 130 del RGLCAP i als articles 27 i 

28 del ROAS. 

Les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra són les següents: 

- Base de preus de la AMB 

- Base de preus BEDEC 

A l’annex núm. 13 ‘Justificació de preus’, figura amb detall tot l’anteriorment exposat, justificant-se 

cadascun dels preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus. 
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Cal destacar la importància d’aquest punt, atès que segons l’article 128 del Reglament General de 

contractes de l’Administració Pública “la memoria tendrá caràcter contractual en todo lo referente a 

la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra”. 

Aneu a l’ Annex 27.  

 

 

21. PARTIDES ALÇADES 
El pressupost s’establert en base als bancs de preus de la AMB, i BEDEC-2106. 

S’ha considerat una única partida alçada a justificar d’abonament íntegre en el pressupost del 

projecte: 

Partida PAUUSS01  Seguretat i salut per un import d’execució material de  7.179.87 € 

El Plec de Condicions indica quines són les condicions d’abonament d’aquestes partides. 

 

 

22. REVISIÓ DE PREUS 
Donat que el termini previst de l’execució de les obres és inferior a un any, no procedeix la inclusió 

de la clàusula de revisió de preus. 

 

 

23. PRESSUPOST 
El pressupost de les obres queda desglossat en: 

CAPITOL RESUM EUROS % 
 01 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................................  2.652,65 0,80 
 02 ENDERROCS ..........................................................................................................................................  15.619,52 4,74 
 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS .............................................................................  144.148,19 43,70 
 04 SISTEMA VIARI .......................................................................................................................................  869,50 0,26 
 05 SANEJAMENT .........................................................................................................................................  18.054,90 5,47 
 06 MURS ......................................................................................................................................................  4.781,12 1,45 
 07 ENLLUMENAT .........................................................................................................................................  1.499,64 0,45 
 08 XARXA DE REG ......................................................................................................................................  26.747,99 8,11 
 09 JARDINERIA............................................................................................................................................  53.901,02 16,34 
 10 MOBILIARI URBA ....................................................................................................................................  37.591,40 11,40 
 11 SEMAFORITZACIO .................................................................................................................................  4.350,55 1,32 
 13 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS .................................................................................................  974,04 0,30 
 14 GESTIO DE RESIDUS ............................................................................................................................  11.451,04 3,47 
 15 SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................................  7.179,87 2,18 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 329.821,43 100 

 13,00 % Despeses Generals ......................... 42.876,79 
 6,00 % Benefici industrial ............................ 19.789,29 

 SUMA DE DD.GG. i B.I 62.666,08 

 TOTAL PRESSUPOST s/IVA 392.487,51 

 21,00 % I.V.A.  82.422,38 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 474.909,89 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 474.909,89 
 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 

NOU-CENTS NOU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  

 

 

24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
El pressupost per al coneixement de l’administració de les obres compreses en el PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET ascendeix a la 

quantitat de 474.909,89 € (IVA INCLÒS)  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 329.821,43 

 13,00 % Despeses Generals .........................  42.876,79 
 6,00 % Benefici industrial ............................  19.789,29 

 SUMA DE DD.GG. i B.I 62.666,08 

 TOTAL PRESSUPOST s/IVA 392.487,51 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  82.422,38 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 474.909,89 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 474.909,89 
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 

NOU-CENTS NOU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
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25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Tenint en compte que el pressupost d’execució de les obres és inferior a 500.000 euros (abans 

d’IVA) no és necessari especificar la classificació del contractista, en aplicació de les lleis actuals: 

* Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre). 

* Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre). 

* Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 

núm. 233, de 28 de setembre). 

* Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Com a redactors del projecte i experts en projectes i obres d’espai públic recomanem, però, que el 

procés de selecció del contractista valori en especial importància l’experiència de l’empresa ofertant 

en la construcció d’espais públics: parcs, places i urbanització d’espais urbans, on la vegetació i els 

paviments peatonals han tingut especial rellevància.. 

 

 

26. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. 
DECLARACIÓ D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS 
TÈCNIQUES DE COMPLIMENT OBLIGAT 
D’acord amb l’article 127.2 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, a la memòria ha de figurar la 

manifestació expressa i justificada de que el projecte comprèn una obra completa o fraccionada, en 

el sentit permès o exigit per la legislació de contractes del sector públic. 

El projecte comprèn una obra completa quan és susceptible de ser lliurada per a l’ús general o al 

servei corresponent (article 125 del RD 1098/2001). El projecte ha de contenir els elements 

necessaris per a la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions, i està subjecta a les 
instruccions tècniques que siguin de compliment obligatori. 

El projecte comprèn una obra fraccionada, sempre que cadascuna de les seves parts siguin 

susceptibles d’utilització o d’aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional, o així ho 

exigeixi la naturalesa de l’objecte (article 86.3 del RDL 3/2011). 

D’acord amb l’establert, el present projecte ha estat redactat per a desenvolupar una OBRA 
COMPLETA, i en aquest sentit, els preus, rendiments i aprofitaments sinèrgics dels materials 

extrets o utilitzats en cadascun dels espais que composen el projecte, ha tingut present que l’obra 

es contractaria com a unitat, i es desenvoluparia com a unitat. Ara bé, al tractar-se de tres espais 

ben diferenciats i sense connexions o subordinacions entre ells, si l’administració contratant 

considera no desenvolupar la totalitat dels espais, el projecte i la documentació presentada no per 

sentit, sempre que es realitzin cadascun dels espais en la seva totalitat. 

DECLARACIÓ D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE 

COMPLIMENT OBLIGAT 

Per a la redacció del present projecte s’ ha treballat seguint les normatives: 

-ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa en relació a la supressió de barreres 
arquitectòniques: 
-Reial Decret 173,2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de Edificació, aprovat pel Reial Decret 
31/4/2006, del 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitats. (BOE 
11/3/2010) 
-Ordre VIV/561/2010, 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. (BOE 11/3/2010) 
-Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
-Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
-Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 
11/05/2007) 
-A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 03-12-2003), d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Entre altres àmbits, és aplicable 
a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació. 
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat. 
- LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Mentre no s’aprovin les disposicions reglamentàries de desplegament 
d’aquesta llei, continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació 
del Codi d’accessibilitat, i el Decret 97/2002, del 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
 
GENERAL 
-Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
-Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos RD 314/2006, de 
17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 
12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 
- Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II RD 2267/2004, (BOE: 
17/12/2004) 
-Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-), (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
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Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
Llei d'Urbanisme 
Llei 2/2002, de 14 de març (DOGC 21/03/2002) 
.-Modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat 
territorial i de l'autonomia local Llei 10/2004, de 14 de desembre (DOGC 30/12/2004) 
.-Reglament parcial de la Llei 2/2002 
Decret 287/2003, de 4 de novembre 
.-Taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme Decret 166/2002, d'11 de 
juny, (DOGC 19/06/2002) 
-Règim del sòl i valoracions Llei 6/1998, de 13 d'abril, (BOE de 14/04/1998) 
-Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 Decret 
241/1994 DOGC 30/09/1994, correccions DOGC 30/01/1995) 
-Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques CTE RD 173/2010 i O VIV 561/2010 
-Llei 20/1991 (DOGC 4/12/1991) 
- Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
Decret 135/1995 (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
- Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització dels 
espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
Decret 89/2010 sobre el Programa de gestió de residus 
- Protecció acústica contra la contaminació acústica Llei 16/2002, de 28 de juny 
 
VIALITAT 
-Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (BOE 
núm. 297 de 12/12/2003) 
-Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
-Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” Ordre 27/12/1999 (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
- Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” Orden de 14/05/1990 (BOE 17/09/1990) 
- Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad UNE-EN-124 1995 
- PG-3/88, "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 
7/07/1976 respectivament) 
-Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
-Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
-Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
-Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990) 
-UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
-Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 
núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
-Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 
28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 
6/03/2002) 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcción d’esplanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 
-Ordre Circular 8/01. 
-Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
-Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 
22/05/1991) 
 
GENÈRIC INSTAL∙LACIONS URBANES 
-Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
-Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 
preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
-Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
-Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
XARXES DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE 
- Criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano, Real Decreto 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
- Texto refundido de la Ley de aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01) 
- Ordenació, gestió i tributació de l'aigua, Llei 6/1999 (DOGC 22/07/99) 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
- Hidrants d'incendi 
- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
Decret 241/1994 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
-Norma Bàsica de l'Edificació "NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios 
-Real Decret 2177/1996 (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4) 
-Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios 
-Real Decret 1942/1993 (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
-Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 
-Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 
21/11/2003) 
-Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003) 
-Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 
24/07/01) 
-Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
-Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
-Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
-Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
-Hidrants d’incendi 
-Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” (BOE núm. 298 
de 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
-Reglament dels serveis públics de sanejament, Decret 130/2003 (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
-Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, Reïal Decret-Llei 11/1995 (BOE núm. 312 de 
20/12/1995) 
-Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, Ordre 
15/09/1986 (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
-Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894 
de 29/05/2003) 
-Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
-Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
-Sector d'Hidrocarburs 
Llei 34/1998 (BOE 7/10/1998) 
- Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles 
Decret 2913/1973 (BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975) 
-Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Ordre 18/11/1974 (BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos”. 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) 
-Ordre 9/03/1994 es modifica l'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994) 
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-Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998) 
- Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo Real Decret 1085/1992 (BOE 
núm. 243 de 9/10/92) 
- Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo Ordre 29/01/1986 (BOE 
núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d'errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias”: (BOE 4/09/2006) 
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 21/11/1973, modificació 
BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 
- Llei 54/1997 
- Es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d'instal∙lacions d'energia eléctrica Real Decret 
1955/2000 (BOE 27/12/2000) Correcció d'errades (BOE 13/03/2001) 
- Reglament de subministrament elèctric Decret 329/2001 (DOGC 18/12/2001) 
-Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión Decret 3151/1968 (BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció 
d'errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Enllumenat públic 
-Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient Llei 6/2001 (DOGC 12/06/2001) 
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior R.D. 842/2002 (BOE núm. 
224 18/09/2002) 
- Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 
- Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Alumbrado exterior 
 
Alta Tensió 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
-Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
-NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
-NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
-Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 
18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
-Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
-NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
-NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
Centres de Transformació 
‐Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centraleseléctricas y 
centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm.15 de 18/01/83) 
-Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 183 
de 01/08/1984) 
-Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
-Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
-NTP – CT Centres de transformació en edificis 
-NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enllumenat públic 
-Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiència energètica en instal∙laciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE núm. 279 de 19/11/2008) 
-Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001) 

-Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 
alumbrado exterior. (BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
-Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
∙Especificacions Tècniques de les normatives: 
- NP-PI-001/1991 CTNE "Redes Telefónicas en urbanizaciones y poligonos industriales" 
- NT-f1-003/1986 CTNE "Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales" 
- Acord UNESA- CTNE " Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos" 
- Especificacions tècniques de les Companyies 
 

 

27. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE 
Aquest projecte consta de 4 Documents:  

Document núm. 1: Memòria i Annexos  
MEMÒRIA  
1. Agents  
2. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia  
3. Planejament  
4. Objecte  
5. Descripció de la solució adoptada  
6. Justificació de la solució  
7. Topografia  
8. Geotècnia  
9. Mètodes de càlcul  
10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis (inclou previsions)  
11. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i servituds  
12. Autoritzacions i concessions  
13. Control de qualitat  
14. Seguretat i salut  
15. Aspectes ambientals  
16. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició  
17. Accessibilitat  
18. Pla d’obra i termini d’execució  
19. Termini de garantia  
20. Justificació de preus  
21. Partides alçades  
22. Revisió de preus  
23. Pressupost  
24. Pressupost per al coneixement de l’Administració  
25. Classificació del contractista  
26. Declaració d’obra completa o fraccionada. Declaració d’haver considerat totes 
les instruccions tècniques de compliment obligat  
27. Documents de què consta aquest projecte  
28. Equip redactor del projecte  
  
ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia  
Annex núm. 2: Planejament  
Annex núm. 3: Topografia  
Annex núm. 4: Geologia i geotècnia  
Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig  
Annex núm. 6: Moviment de terres  
Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge  
Annex núm. 8: Xarxa de clavegueram  
Annex núm. 9: Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua  
Annex núm. 10: Ferms i paviments  
Annex núm. 11: Estructures i murs  
Annex núm. 12: Enllumenat  
Annex núm. 13: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg  
Annex núm. 14: Plantacions  
Annex núm. 15: Senyalització, abalisament i seguretat vial  
Annex núm. 16: Semaforització  
Annex núm. 17: Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis (inclou previsions)  
Annex núm. 18: Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds  
Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions  
Annex núm. 20: Pla de control de qualitat  
Annex núm. 21: Estudi de seguretat i salut  
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Annex núm. 22: Aspectes ambientals  
Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició  
Annex núm. 24: Accessibilitat  
Annex núm. 25: Desviaments de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres  
Annex núm. 26: Pla d’obra  
Annex núm. 27: Justificació de preus  
Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. Valoració dels costos de consum i de manteniment de l’obra 

acabada  
Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l'Administració  
Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte  
Altres annexos  

 
Document núm. 2: Plànols  

1. PLÀNOLS DE SITUACIÓ GENERAL, DE CONJUNT I DE PLANTA DE LA PROPOSTA, DEL PLANEJAMENT, DE LA 
TOPOGRAFIA I DELS ENDERROCS  

2. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ GEOMÈTRICA  
3. PLÀNOLS DE PAVIMENTS  
4. PLÀNOLS DE DRENATGE I CLAVEGUERAM  
5. PLÀNOLS D’OBRES DE FÀBRICA, ESTRUCTURES I MURS  
6. PLÀNOLS D’ENLLUMENAT  
7. PLÀNOLS DE SEMAFORITZACIÓ  
8. PLÀNOLS DE XARXA DE REG  
9. PLÀNOLS DE PLANTACIONS  
10. PLÀNOLS DE MOBILIARI URBÀ, TANCAMENTS I EDIFICACIONS AUXILIARS  
11. PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA  
12. PLÀNOLS DE SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEI 

(INCLOU PREVISIONS)  
13. PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS DEL TERRENY  
14. PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ I ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES. FASES D’EXECUCIÓ I 

ACCESSIBILITAT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
15. PLÀNOLS D’ASPECTES AMBIENTALS  
16. ALTRES PLÀNOLS  
 

 Document núm. 3: Plec de prescripcions tècniques  
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ADDICIONALS 
 

Document núm. 4: Pressupost  
AMIDAMENTS 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
QUADRE DE PREUS 1 
QUADRE DE PREUS 2 
PRESSUPOST PARCIAL 
RESUM DE PRESSUPOST 
PRESSUPOST GENERAL 

 
(*) Apartats que no es consideren necessaris per la definició del projecte degut: a l’estat consolidat de l’entorn, l’abast de les obres, etc.... 
 

 

28. EQUIP REDACTOR 
El Projecte ha estat redactat per l’equip d’ ARQUITECTURA AGRONOMIA, societat col.legiada amb 

num. B64448848 al COAC, amb Jordi Nebot Roca, arquitecta i paisatgista, amb número de 

col∙legiat 28.195-6 COAC, Teresa Galí-Izard, enginyera agrícola i paisatgista, amb numero de 

col.legiat 2.962 COETAC, com a responsables, i amb la col.laboració de Lluis Berges. 

 

A Barcelona, 17 d’octubre de 2016 

 

 

Jordi Nebot, com a representant de l’equip redactor 

 

Vist i plau 
 
 
 
 
Mariluz Araujo Canton 
Cap Gestió Política Territorial 
Ajuntament de Cornellà del Llobregat 
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01. PLANTEIG GENERAL 
La vegetació es un element essencial per la proposta que presentem.  El perímetre dels recintes 

d’estada es planten amb arbustives de floració vistosa, creant l’ambient d’un jardí de textures 

variades. 

Aquestes arbustives combinen un total de 9 especies diferents, de comportament rustic, resistents , 

de fàcil maneig, que permetran el manteniment d’ unes masses de qualitat al llarg del temps. 

La plantació es fa combinant per a cada parterre lineal, sempre dues especies d’arbustives,  una de 

port alt i compacte i l’altre de port mes baix, intercalant-se al llarg del perímetre, i combinant 3 

parelles d’espècies. Aixo creara una composició de volums que trenquen la idea de recinte, i 

transformen el perímetre en el jardi. D’aquesta manera, tant el vianant que passeja com l’usuari de 

les placetes,  tindran la percepció d’una variada combinació de masses, textures i colors que faran 

la d’aquest  espai urba un jardí.  

Les especies elegides son de fulla perennifòlia, de fàcil maneig, suporten be la poda i s’adapten a la 

formació geomètrica a través de podes periòdiques. La coloració i la textura de les fulles (de colors 

verd brillant, gris, vermellós, groguenc) donaran un caràcter variat a la composició vegetal del lloc. 

Eugenia myrtifolia i Teucrium fruticans formaran una massa continua que combinarà els dos volums 

i colors coincidint amb l’especejament del paviment dels jocs infantils. Ligustrum ovalifolium i 

Pittosporum heterophyllum, es combinaran longitudinalment creant un parterre lineal amb dos 

volums diferenciats en el sentit longitudinal, i el mateix passarà amb la combinació de Photinia 

fraseri i Abelia grandiflora  o Escallonia rubra , i Viburnum lucidum i Lonicera implexa.  
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES  



  

 
 
L’entitat contractant de les obres d’aquest projecte adjuntarà el Plec de clàusules administratives 
en el moment de la licitació. Per defecte s’aplicaran les disposicions generals, facultatives i 
econòmiques establertes al Plec de clàusules administratives generals (PCAG) per a la 
contractació d’obres de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, plec 
que l’AMB utilitza. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ADDICIONALS  

 



  

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Forma part d’aquest Plec de prescripcions tècniques, el Plec de prescripcions tècniques que forma 
part de l’annex de gestió de residus d’aquest projecte. 
 
JARDINERIA I REG 
 
Forma part d’aquest Plec de prescripcions tècniques, el contingut de l’annex de Plantacions i 
l’annex de Reg d’aquest projecte en tot allò que fa referència als materials a utilitzar a l’obra, al 
control de qualitat a fer, a les actuacions a realitzar pel seu manteniment i, en definitiva, a com es 
regularà la seva execució. 
 
ENLLUMENAT 
 
Forma part d’aquest Plec de prescripcions tècniques, el contingut de l’annex d’Enllumenat 
públic d’aquest projecte en tot allò que fa referència als materials a utilitzar a l’obra, al control de 
qualitat a fer, a les actuacions a realitzar pel seu manteniment i, en definitiva, a com es regularà 
la seva execució. 
 
SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS I NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
Forma part d’aquest Plec de prescripcions tècniques, el contingut de l’annex de Serveis 
existents, serveis afectats i nous subministraments i instal·lacions d’aquest projecte en 
tot allò que fa  referència als materials a utilitzar a l’obra, al control de qualitat a fer, a les 
actuacions a realitzar pel seu manteniment i, en definitiva, a com es regularà la seva execució. 
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AMIDAMENTS 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I FR. LAYRET 

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT   CODI DESCRIPCIÓ        QUANTITAT PREU IMPORT 
 

ARQUITECTURA AGRONOMIA  AMIDAMENTS          Pàg.  1 
 

 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS 
 S22EENAQ m Exc.man.rasa,servei existents .h<1,50m,tapat,picon.,transp. 31,00 30,38 941,78 

 Vorera 3 5,00 15,00 
 FLayret 4 2,00 8,00 
 NMonturiol 4 2,00 8,00 
 F21QU015 u Desmuntatge de papareres,manuals+transp. 11,00 20,80 228,80 

 a recol.locar 
 Vorera 1 2,00 2,00 
 FLayret 1 5,00 5,00 
 NMonturiol 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
 F21QU025 u Desmuntatge de pilones,manuals+transp. 12,00 20,96 251,52 

 Vorera 1 5,00 5,00 
 a recol.locar 
 Vorera 1 5,00 5,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 F21QU035 u Desmuntatge bàcul/columna,man.+transp. 4,00 73,01 292,04 

 Vorera 1 4,00 4,00 
 F21QU045 u Desmuntatge bancs,manuals+transp. 19,00 15,17 288,23 

 Vorera 
 FLayret 1 7,00 7,00 
 NMonturiol 1 5,00 5,00 
 1 7,00 7,00 
 F21QU0AQ u Desmuntatge retol informatiu i recol.locacio 3,00 31,88 95,64 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 F21QUAQ1 u Desmuntatge de joc infantil,man.+transp. 12,00 46,22 554,64 

 Vorera 
 FLayret 1 3,00 3,00 
 NMonturiol 1 5,00 5,00 
 1 4,00 4,00 
 TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS .................................................................................................  2.652,65 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 02 ENDERROCS 
 F219U015 m Demolició vorada,mec+càrrega 20,00 2,73 54,60 

 Vorera 1 4,00 4,00 
 afectacio lat 1 2,00 2,00 
 front 1 12,00 12,00 
 1 2,00 2,00 
 F219U025 m Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega 18,00 3,42 61,56 

 Vorera 1 4,00 4,00 
 afectacio lat 1 1,00 
 front (a recol.locar) 1 12,00 12,00 
 1 1,00 
 F219U035 m Demol.rigola panot.,mecànics +càrrega 14,00 2,87 40,18 

 Vorera 1 1,00 
 afectacio lat 1 1,00 
 front 1 12,00 12,00 
 F219U01Q m Demolició vorada jardi, escossell, manual-mec+càrrega 699,80 1,86 1.301,63 

 FLayret 1 276,00 276,00 
 36 1,20 4,00 172,80 
 NMonturiol 1 93,00 93,00 
 1 47,00 47,00 
 1 35,00 35,00 
 1 40,00 40,00 
 1 24,00 24,00 

 2 6,00 12,00 
 F219U32Q m2 Demol.gual.pav. loses de formigó.sob/form., man-mec.+càr 24,00 7,40 177,60 

 Vorera 4 5,00 1,20 24,00 
 F219U0AQ m Demol.graonat, manual/mecànics+càrrega 148,80 5,37 799,06 

 Vorera 1 145,00 145,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 7 0,40 2,80 
 F219U001 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.compressor+càrrega cam. 104,00 12,76 1.327,04 

 Vorera 1 1,00 
 afectacio lat 1 1,00 
 front 1 20,00 20,00 
 FLayret 1 1,00 1,00 
 bancs 6 3,00 1,50 27,00 
 NMonturiol 5 3,00 1,50 22,50 
 7 3,00 1,50 31,50 
 F219U30Q m2 Demol.pav. panot.sob/form., esc. manual +càrrega 408,20 15,91 6.494,46 

 Vorera 1 315,00 315,00 
 afectacio lat 1 20,00 20,00 
 front 1 12,00 12,00 
 1 5,00 5,00 
 FLayret 1 276,00 0,20 55,20 
 NMonturiol 1 1,00 
 F219U3AQ m2 Demol.pav. panot., manual +càrrega 196,60 5,34 1.049,84 

 Vorera 1 315,00 0,20 63,00 
 afectacio lat 1 20,00 20,00 
 front 1 12,00 12,00 
 1 5,00 5,00 
 FLayret 1 276,00 0,20 55,20 
 NMonturiol 1 93,00 0,20 18,60 
 1 47,00 0,20 9,40 
 1 35,00 0,20 7,00 
 1 16,00 0,40 6,40 
 F219U105 m3 Demolició pav. asfàltics, manuals +càrrega 2,85 27,37 78,00 

 Vorera 1 1,00 
 afectacio lat 1 1,00 
 front 1 12,00 0,05 0,60 
 1 5,00 0,05 0,25 
 F213U025 m3 Enderroc mur, fon.,alçat form.arm.mecànic+càrrega 6,20 59,41 368,34 

 NMonturiol 1 15,50 2,00 0,20 6,20 
 F216AQ55 m3 Enderroc mart.trenc. baranes do'obra, compressor,càrrega 4,60 71,39 328,39 

 NMonturiol 1 23,00 0,40 0,50 4,60 
 F21DU505 m Demolició interceptor, mecànics+càrrega 6,00 7,25 43,50 

 Vorera 1 3,00 3,00 
 FLayret 1 2,00 2,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 F21DU015 m Demol.claveguera D<=30 cm+càrrega 11,00 3,07 33,77 

 Vorera 1 5,00 5,00 
 FLayret 1 5,00 5,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 F219V010 m Tall paviments asfàltics disc 54,00 1,54 83,16 

 Vorera 2 5,00 10,00 
 FLayret 2 12,00 24,00 
 NMonturiol 2 10,00 20,00 
 F219V020 m Tall paviments form./peces disc 54,00 2,62 141,48 

 Vorera 2 5,00 10,00 
 FLayret 2 10,00 20,00 
 NMonturiol 2 12,00 24,00 
 F21QU105 m Desmun.barana met.,man.-mec.,càrr.+transp. 459,00 6,99 3.208,41 

 Vorera 1 5,00 5,00 
 FLayret 1 277,00 277,00 
 NMonturiol 1 94,00 94,00 



AMIDAMENTS 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES PLACES NARCÍS MONTURIOL I FR. LAYRET 

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT   CODI DESCRIPCIÓ        QUANTITAT PREU IMPORT 
 

ARQUITECTURA AGRONOMIA  AMIDAMENTS          Pàg.  2 
 

 1 36,00 36,00 
 1 47,00 47,00 
 F21JU020 m2 Repicat 4cm,p/regul.sup.form. params.horitz., m.mec+càrrega 10,00 2,85 28,50 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS ...........................................................................................................  15.619,52 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS 
 F221U100 m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny fluix,m.mec. 1.006,30 2,66 2.676,76 

 *terres 
 NMonturiol 
 rera mur 1 55,00 1,00 0,25 13,75 
 1 91,00 1,00 0,50 45,50 
 1 36,00 1,00 0,75 27,00 
 *saulo+grav 
 FLayret 1 690,00 1,00 0,40 276,00 
 NMonturiol 1 135,00 1,00 0,40 54,00 
 1 720,00 1,00 0,40 288,00 
 *seto+grav 
 FLayret 1 260,00 1,00 0,40 104,00 
 NMonturiol 1 93,00 1,00 0,40 37,20 
 1 170,00 1,00 0,40 68,00 
 *joc inf 
 FLayret 1 355,00 1,00 0,20 71,00 
 NMonturiol 1 224,00 1,00 0,20 44,80 
 *panot 
 FLayret 1 92,00 0,20 18,40 
 1 3,00 0,20 0,60 
 NMonturiol 3 3,00 0,20 1,80 
 a restar graves 
 FL arbres -25 2,50 2,50 0,20 -31,25 
 NM arbres -10 2,50 2,50 0,20 -12,50 
 F923UX01 m3 Subbase grava granitica 50-70mm.,estesa+picon. 317,55 38,59 12.254,25 

 *saulo+grav 
 FLayret 1 690,00 1,00 0,20 138,00 
 NMonturiol 1 135,00 1,00 0,20 27,00 
 1 720,00 1,00 0,20 144,00 
 *seto+grav 
 FLayret 1 260,00 1,00 0,10 26,00 
 NMonturiol 1 93,00 1,00 0,10 9,30 
 1 170,00 1,00 0,10 17,00 
 a restar graves 
 FL arbres -25 2,50 2,50 0,20 -31,25 
 NM arbres -10 2,50 2,50 0,20 -12,50 
 F7B111D0 m2 Geotextil fieltro polipropilenono tej. ligado mecán. 140-190g/m2 1.326,25 2,69 3.567,61 

 *saulo+grav 
 FLayret 1 690,00 690,00 
 NMonturiol 1 135,00 135,00 
 1 720,00 720,00 
 a restar graves 
 FL arbres -25 2,50 2,50 -156,25 
 NM arbres -10 2,50 2,50 -62,50 
 F936U010 m3 Base formigó HM-20/P/20/I 164,16 75,82 12.446,61 

 *panot 
 Vorera 1 55,00 4,00 0,15 33,00 
 dalt 1 55,00 1,00 0,15 8,25 
 costats 1 25,00 0,15 3,75 
 1 25,00 0,15 3,75 
 FLayret 1 92,00 0,15 13,80 
 1 3,00 0,15 0,45 
 NMonturiol 3 3,00 0,15 1,35 
 *reposicions perim 
 Vorera 1 10,00 0,10 0,15 0,15 
 afectacio lat 1 20,00 0,15 3,00 
 front 1 12,00 0,15 1,80 
 1 5,00 0,15 0,75 
 FLayret 1 276,00 0,10 0,15 4,14 
 NMonturiol 1 93,00 0,10 0,15 1,40 

 1 47,00 0,10 0,15 0,71 
 1 35,00 0,10 0,15 0,53 
 1 16,00 0,20 0,15 0,48 
 *joc inf 
 FLayret 1 355,00 1,00 0,15 53,25 
 NMonturiol 1 224,00 1,00 0,15 33,60 
 F9655380 m Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm, col.s/form. 33,00 28,99 956,67 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 afectacio lat 1 2,00 2,00 
 front 1 16,00 16,00 
 1 5,00 5,00 
 F974U010 m Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm 33,00 19,21 633,93 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 afectacio lat 1 2,00 2,00 
 front 1 16,00 16,00 
 1 5,00 5,00 
 F985V030 m Gual vianants 120 cm 5,20 184,15 957,58 

 reposicions 
 Vorera 
 front 1 5,20 5,20 
 F991U010 u Escocell 120x120x20cm,4p.mort.cim. 120x20x8cm, col.mort.,base fo 12,00 67,29 807,48 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 F991Z080 u Escocell circ., D=120cm pl.a.galv. g=200x10mm 3,00 145,99 437,97 

 *joc inf 
 FLayret 1 3,00 3,00 
 F96AUAQ8 m Vorada xapa galvanitzada,g=8mm,h=200mm,s/base form.HM-20/P/I 902,00 28,94 26.103,88 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 370,00 370,00 
 entrades 1 124,00 124,00 
 joc-saulo 1 8,00 8,00 
 NMonturiol 1 231,00 231,00 
 1 127,00 127,00 
 -muret -1 38,00 -38,00 
 entrades 1 40,00 40,00 
 1 39,00 39,00 
 F96513AQ m Vorada jardí form.,8x20cm,sob/base form.,rejunt.mort.cimen 40,00 24,88 995,20 

 prev 1 40,00 40,00 
 F9H111U4 t Paviment bitum.cont.calent AC 11 surf 50/70 D (Va i D-8),g.graní 7,10 56,08 398,17 

 nou gual 
 Vorera 2 10,00 0,08 2,40 3,84 
 front 1 12,00 0,08 2,40 2,30 
 1 5,00 0,08 2,40 0,96 
 F9A1201Q m3 Paviment sauló garbellat rentat,estesa+picon.95-98%PM 309,00 27,42 8.472,78 

 *saulo+grav 
 FLayret 1 690,00 1,00 0,20 138,00 
 NMonturiol 1 135,00 1,00 0,20 27,00 
 1 720,00 1,00 0,20 144,00 
 F9AZU0AQ m2 Estabilitzador de pav.granulars superf o mescla 231,75 1,20 278,10 

 *saulo+grav 
 FLayret 1 690,00 0,15 103,50 
 NMonturiol 1 135,00 0,15 20,25 
 1 720,00 0,15 108,00 
 F9E1V010 m2 Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet. 442,50 31,78 14.062,65 

 Vorera 1 232,00 232,00 
 dalt 1 55,00 55,00 
 costats 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
 FLayret 1 92,00 92,00 
 1 3,00 3,00 
 NMonturiol 3 3,50 10,50 
 F9E1V015 m2 Paviment panot p/vorera color,20x20x4cm,col.truc macet.mort.,beu 32,00 37,56 1.201,92 
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 Vorera 3 5,00 0,40 6,00 
 afectacio lat 3 5,00 0,60 9,00 
 front 1 12,00 12,00 
 1 5,00 5,00 
 F9E1V01Q m Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,truc macet. cordo perimet 530,00 9,62 5.098,60 

 reposicions 
 Vorera 1 10,00 10,00 
 afectacio lat 1 20,00 20,00 
 front 1 12,00 12,00 
 1 5,00 5,00 
 FLayret 1 276,00 276,00 
 NMonturiol 1 93,00 93,00 
 1 47,00 47,00 
 1 35,00 35,00 
 2 16,00 32,00 
 F9PAU020 m2 Paviment continu cautxú reciclat continu 'in situ',45mm,color va 290,50 63,34 18.400,27 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 355,00 0,50 177,50 
 NMonturiol 1 224,00 0,50 112,00 
 F9PAU0AQ m2 Paviment continu cautxú reciclat continu 'in situ',80mm color va 290,50 101,09 29.366,65 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 355,00 0,50 177,50 
 NMonturiol 1 224,00 0,50 112,00 
 F9G1CUG5 m3 Pav. form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica, remol.mec., transp.mec.,v 4,33 91,49 396,15 

 NMonturiol 
 ping-pong 1 2,50 5,75 0,20 2,88 
 plus 1 18,10 0,40 0,20 1,45 
 F9VZ191K m Formació esglaó a/totxana 29x14x10cm 6,00 11,67 70,02 

 FLayret 6 1,00 6,00 
 F9V2U050 m Esglaó p. prefab. form. 36x15cm massís, color, Torho eq. 6,00 27,97 167,82 

 FLayret 6 1,00 6,00 
 F9WZV015 u Desmuntatge col·locació a nova rasant < 40x40cm 20,00 91,01 1.820,20 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 5,00 5,00 
 NMonturiol 1 5,00 5,00 
 F9WZV025 u Desmuntatge col·locació a nova rasant > 40x40cm 20,00 128,23 2.564,60 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 5,00 5,00 
 NMonturiol 1 5,00 5,00 
 F9Z1V010 m Tall paviments qualsevol tipus a/disc diamant 8,00 1,54 12,32 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 6 1,00 6,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 TOTAL CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS ..............................................  144.148,19 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 04 SISTEMA VIARI 
 F219W0AQ m2 Esborrat de pintura sobre vial, fresatge i carrega mecànica a to 91,30 1,29 117,78 

 vorera 2 6,00 4,50 54,00 
 1 6,50 0,20 1,30 
 4 3,00 0,50 6,00 
 pr 1 6,00 5,00 30,00 
 FBA11110 m Pintat faixa discontínua 10cm 5/12,reflectora,màquina 10,00 0,54 5,40 

 vorera 1 10,00 10,00 
 FBA1G110 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina 40,00 0,87 34,80 

 vorera 1 40,00 40,00 
 FBA22311 m Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina 6,00 3,34 20,04 

 Vorera 2 3,00 6,00 
 FBA31110 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual 38,25 8,78 335,84 

 pas cebra 1 8,50 4,50 38,25 
 FBBZU010 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat 16,00 18,41 294,56 

 Vorera 4 4,00 16,00 
 FBB111AQ u Recol.locacio de senayl vertical en suport vertical 4,00 15,27 61,08 

 Vorera 1 4,00 4,00 
 TOTAL CAPITOL 04 SISTEMA VIARI .......................................................................................................  869,50 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 05 SANEJAMENT 
 FD5A0002 m Rasa drenatge f=1-1.25m,a=60cm+posta a punt 145,00 49,44 7.168,80 

 FLayret 1 80,00 80,00 
 NMonturiol 1 30,00 30,00 
 1 35,00 35,00 
 FD5A0005 m3 Pou drenatge 2x2m, geotextil+graves 16,00 79,13 1.266,08 

 FLayret 1 2,00 2,00 2,00 8,00 
 NMonturiol 1 2,00 2,00 2,00 8,00 
 FD5A12AQ m Drenatge tub ranur.PVC D=110mm,reblert 50cm sob/dren. 380,00 7,19 2.732,20 

 FLayret 2 110,00 220,00 
 NMonturiol 2 40,00 80,00 
 2 40,00 80,00 
 FD5HUQL1 m Interc. pluvial tip aco drain Self 100, reixa fund 12,00 75,64 907,68 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD51V100 u Bonera Aco Drain eq.,250x250mm,cistella+reixa galv. oculta,col.m 3,00 95,16 285,48 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD7FU570 m Claveg. PVC D=160,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya 12,00 49,71 596,52 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD7FU571 m Claveg. PVC D=200,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya 12,00 59,32 711,84 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 F222U315 m Excav.rasa instal. 40x50cm+compact. 25,00 5,52 138,00 

 Vorera 1 12,00 12,00 
 FLayret 1 12,00 12,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 3,00 59,17 177,51 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD352542 u Pericó pas,t. fixa,45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 3,00 89,75 269,25 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 3,00 114,30 342,90 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
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 FD353752 u Pericó pas,p/t.reg.,60x60x50cm,m.calat29x14x10cm mort.1:2:10 3,00 152,88 458,64 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FDH2EAQ1 u Operacio de millora i manteniment de la xarxa de sanejament 30,00 100,00 3.000,00 

 Vorera 1 10,00 10,00 
 FLayret 1 10,00 10,00 
 NMonturiol 1 10,00 10,00 
 TOTAL CAPITOL 05 SANEJAMENT .........................................................................................................  18.054,90 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 06 MURS 
 F222U315 m Excav.rasa instal. 40x50cm+compact. 50,00 5,52 276,00 

 Vorera 1 50,00 50,00 
 F9655AQ1 m base de formigo d.arrencada mur 20,00 10,78 215,60 

 Vorera 1 50,00 0,40 20,00 
 F450U020 m3 Formigó estructural, HA-30/B/10/IIIa, abocat. 6,00 109,27 655,62 

 Vorera 1 50,00 0,20 0,60 6,00 
 F4B0A000 kg Acer b/corrugades,B 500 SD p/armadura estruc. 600,00 1,10 660,00 

 Vorera 2 50,00 0,60 10,00 600,00 
 F4D3D5AQ m2 Munt.+desmunt.enc.fenolic,,form.vist,h<=3m, matavius 60,00 44,26 2.655,60 

 Vorera 2 50,00 0,60 60,00 
 F9655390 m Vorada T5 recta form.doble capa p/vor.,19x30cm, col.s/form. 10,00 31,83 318,30 

 1 10,00 10,00 
 TOTAL CAPITOL 06 MURS .......................................................................................................................  4.781,12 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 07 ENLLUMENAT 
 FHGAEAQ1 u Operacio de millora i manteniment d'enllumenat 3,00 100,00 300,00 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 3,00 59,17 177,51 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 3,00 114,30 342,90 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD352542 u Pericó pas,t. fixa,45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 3,00 89,75 269,25 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD352752 u Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 3,00 136,66 409,98 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 TOTAL CAPITOL 07 ENLLUMENAT .........................................................................................................  1.499,64 

 
 
 
 
 
 CAPITOL 08 XARXA DE REG 
 FJSGU010 m Excavació rasa+reblert+tub p/reg PE100,D=63mm, PN=10bar+proves+s 2,00 23,66 47,32 

 FDK3UR40 u Pericó comp. aigües 120x60x60cm, maó calat 1,00 210,91 210,91 

 FJMZUR20 u Conn. xarxa gral. comp., compt. 4m3/h, ramal 30mm 1,00 3.192,07 3.192,07 

 FGG3U2MC m Canalit.vorera 40x60cm, 2 Corrug.PE D.90mm + terra 50,00 22,21 1.110,50 

 FLayret 1 9,000 9,000 
 1 34,000 34,000 
 NMonturiol 1 7,000 7,000 
 FGG3U3MC m Canalit.asfalt 60x120 cm, 4 Corr.PE D.165mm+dau form+terra+formi 28,00 60,99 1.707,72 

 FLayret 1 11,000 11,000 
 1 7,000 7,000 
 NMonturiol 1 10,000 10,000 
 F9E133MC m2 Reposició de paviment existent 31,20 53,73 1.676,38 

 FLayret 1 9,000 0,400 3,600 
 1 34,000 0,400 13,600 
 NMonturiol 1 7,000 0,400 2,800 
 FLayret 1 11,000 0,400 4,400 
 1 7,000 0,400 2,800 
 NMonturiol 1 10,000 0,400 4,000 
 FJM34BE4 u Ventosa embrida.,DN=40mm,16bar,fosa,preu alt,munt.pericó 1,00 156,02 156,02 

 FJSFU040 u Capçal reg goteig 1'' 3,00 329,22 987,66 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 2,00 2,00 
 FJSFU050 u Capçal reg goteig 1''1/2 2,00 354,77 709,54 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 1,00 
 FJSZUS10 u Armari p/programador 530x430x200 mm 1,00 280,77 280,77 

 FJSAU110 u Programador autònom TBOS eq., 2 estacions 2,00 352,31 704,62 

 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 2,00 114,30 228,60 

 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 10,00 59,17 591,70 

 FDK2UR10 u Pericó capçal reg 60x60x60cm, maó calat 2,00 168,47 336,94 

 FDK2UR20 u Perico canalitz. reg 40x40x40cm, maó calat 10,00 117,24 1.172,40 

 FG313ACC m Corrugat i Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x1,5mm2,col.tub 100,00 2,90 290,00 

 F222U315 m Excav.rasa instal. 40x50cm+compact. 727,00 5,52 4.013,04 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 159,00 159,00 
 1 60,00 60,00 
 9 1,00 9,00 
 NMonturiol 1 66,00 66,00 
 3 1,00 3,00 
 1 95,00 95,00 
 5 1,00 5,00 
 d.40 
 FLayret 1 160,00 160,00 
 NMonturiol 1 169,00 169,00 
 FG22TP1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 2,00 4,99 9,98 
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 FG22TD1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 10,00 2,14 21,40 

 FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 108,00 2,84 306,72 

 En saulo 
 FLayret 1 67,00 67,00 
 NMonturiol 1 10,00 10,00 
 1 31,00 31,00 
 FFB26A32 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=32mm,PN=10bar, dific.mig col.f 10,00 3,33 33,30 

 FFB27A40 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=40mm,PN=10bar, dific.mig, col. 329,00 4,61 1.516,69 

 FLayret 1 160,00 160,00 
 NMonturiol 1 169,00 169,00 
 FFB28A50 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=50mm,PN=10bar, dific.mig, col. 289,00 6,02 1.739,78 

 FLayret 1 58,00 58,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 boques 
 FLayret 1 155,00 155,00 
 NMonturiol 1 50,00 50,00 
 1 25,00 25,00 
 FFB29A63 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=63mm,PN=10bar, dific.mig, col. 20,00 7,56 151,20 

 FLayret 1 10,00 10,00 
 NMonturiol 1 10,00 10,00 
 FJSBUAQP u Clau de pasl sector reg.rosca fins a 2'',reg.cabal,cos de PVC 17,00 31,26 531,42 

 FLayret 1 9,00 9,00 
 NMonturiol 1 3,00 3,00 
 1 5,00 5,00 
 FJS5U235 m Tub pe,D=16mm,gotejadors integrats,2,3l/h,50cm.excv-tapat 1.380,00 2,39 3.298,20 

 FLayret 1 704,00 704,00 
 NMonturiol 1 676,00 676,00 
 FJSZUR10 u Vàlvula antisifó per purgat de canonades 17,00 60,31 1.025,27 

 FLayret 1 9,00 9,00 
 NMonturiol 1 3,00 3,00 
 1 5,00 5,00 
 FJS120AQ u Boca reg fundicio,D=1'',clau+colze connex.,instal. 6,00 99,64 597,84 

 NMonturiol 1 3,00 3,00 
 FLayret 1 3,00 3,00 
 FBSRAQ02 u Operacio de millora i manteniment de la x.de reg 1,00 100,00 100,00 

 TOTAL CAPITOL 08 XARXA DE REG .......................................................................................................  26.747,99 
 
 
 
 
 CAPITOL 09 JARDINERIA 
 F21R0001 u Tala arbre+restes abocador+arrencada soca 4,00 76,62 306,48 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 2 2,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FR340001 m2 Esmena orgàn.compost.vegetal/animal (0,02 m3/m2) 523,00 2,08 1.087,84 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 259,00 259,00 
 NMonturiol 1 93,00 93,00 
 1 170,00 170,00 
 FR3PU100 m3 Terra vegetal adobada tipus terra franca o franca-sorrenca 27,10 30,25 819,78 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 259,00 0,05 12,95 
 NMonturiol 1 93,00 0,05 4,65 
 1 170,00 0,05 8,50 
 FR43UAQK u Submin.-transp.koelreuteria panic.20/25cm, clt.130 11,00 240,00 2.640,00 

 NMonturiol 8 8,00 
 3 3,00 
 FR44UAQM u Submin.-transport melia azederach 20/25cm,ctm 1,00 130,00 130,00 

 NMonturiol 1 1,00 
 FR44UAPR u Submin.-transp.prunus cerasifera ''pissardii'' 20/25cm,p 3,00 245,91 737,73 

 Vorera 3 3,00 
 FR41U090 u Submin.-transp.casuarina equisetifolia 400-500cm,c 1,00 215,46 215,46 

 FLayret 1 1,00 
 FRA4UAQ1 u Plantació d'arbre, clot, terra substitució 16,00 107,76 1.724,16 

 Vorera 3 3,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 12 12,00 
 FRZ2AQ03 u Tutor fusta tres rodons D=8 cm 3,00 29,78 89,34 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FR49U0AG u Submin.-transport abelia x grandiflora,c-5l 30-50cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4DU9ER u Submin.-transport escallonia rubra ´´macrantha´´,c-5l 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4DUEUS u Submin.-transport eugenia sp, c-5l, 50cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4DU0LO u Submin.-transport Ligustrum ovalifolium, c-5l 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4EUGLN u Submin.-transport lonicera nitida,c-5l, 50cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4GUPHF u Submin.-transport Photinia fraser,c-5l, 50-60cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4GUPIH u Submin.-transport pittosporum heterophyllum,c-5l, 50-60cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4JUTEF u Submin.-transport teucrium fruticans,c-5l, 40-50cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FR4JUVBL u Submin.-transport viburnum luccidum,c-5l, 40-60cm 310,00 8,00 2.480,00 

 1 310,00 310,00 
 FRA5UAQ2 m2 Plantació arbust,terra substitució 523,00 32,44 16.966,12 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 259,00 259,00 
 NMonturiol 1 93,00 93,00 
 1 170,00 170,00 
 FR3S0004 m3 Escorça pi 15-25 mm 53,35 38,39 2.048,11 

 Vorera 10 1,20 1,20 0,08 1,15 
 FLayret 1 259,00 0,10 25,90 
 NMonturiol 1 93,00 0,10 9,30 
 1 170,00 0,10 17,00 
 F6A126AQ m Reixat acer h=1m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 344,00 14,00 4.816,00 

 Vorera 1 1,00 
 FLayret 1 174,00 174,00 
 NMonturiol 1 61,00 61,00 
 1 108,00 108,00 
 TOTAL CAPITOL 09 JARDINERIA ............................................................................................................  53.901,02 
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 CAPITOL 10 MOBILIARI URBA 
 FB15UVAQ m Barana acer inox.tub D=50mm,h=1m,2munt c/1,25m, dos travesers 50,00 112,56 5.628,00 

 Vorera 1 50,00 50,00 
 FQS2TAQTC m Tanca area joc d fusta de pi tractada D.8cm, H.lliure=90cm, c/16 70,00 63,37 4.435,90 

 FLayret 1 43,00 43,00 
 NMonturiol 1 27,00 27,00 
 FQ1YU006 u Recol·locació de banc de llargària 60<L<240cm 2,00 53,64 107,28 

 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FQ10AQ01 u Banc tipus Neo barcino fund. benito,fusta trop.,sup. fosa,col. 31,00 275,59 8.543,29 

 FLayret 1 14,00 14,00 
 NMonturiol 1 7,00 7,00 
 1 10,00 10,00 
 FQ10AQC1 u Cadira tipus Neo barcino fund. benito,fusta trop.,sup. fosa,col. 24,00 248,47 5.963,28 

 FLayret 1 14,00 14,00 
 NMonturiol 1 4,00 4,00 
 1 6,00 6,00 
 FQ1YAQ01 u Col·locació banc <201 cm amb base formigo 55,00 25,40 1.397,00 

 1 31,00 31,00 
 1 24,00 24,00 
 FQ21U0AQ u Paperera trabucable tipus Circular metal. 60 lt e.2mm 7,00 58,19 407,33 

 Vorera 1 2,00 2,00 
 FLayret 1 7,00 7,00 
 NMonturiol 1 2,00 2,00 
 1 7,00 7,00 
 restar aprofitades -1 11,00 -11,00 
 FQ2YU0AQ u Col·locació paperera 18,00 15,70 282,60 

 Vorera 1 2,00 2,00 
 FLayret 1 7,00 7,00 
 NMonturiol 1 2,00 2,00 
 1 7,00 7,00 
 FQ4YU010 u Col·locació de pilona 4,00 13,27 53,08 

 Vorera 1 2,00 2,00 
 FLayret 1 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 
 FQABAQC1 u Col.locacio joc infantil / gent gran d' 1ancoratge.soterrat 4,00 42,98 171,92 

 NMonturiol 
 gos-1 1 1,00 
 caball-1 1 1,00 
 balanci-1 1 2,00 2,00 
 FQABAQC2 u Col.locacio joc infantil / gent gran de 2 ancoratges .soterrat 1,00 80,16 80,16 

 FLayret 
 balenci-2 1 1,00 
 FQABAQC4 u Col.locacio joc infantil / gent gran de 3-4 ancoratges .soterrat 5,00 113,72 568,60 

 FLayret 
 gronxador-4 1 1,00 
 tobogan-3 1 1,00 
 NMonturiol 
 ping-pong-4 1 1,00 
 gronxador-4 1 2,00 2,00 
 FQABAQC6 u Col.locacio joc infantil / gent gran de 5+ ancoratges .soterrat 2,00 152,26 304,52 

 NMonturiol 
 tobogan-11 1 1,00 
 trepa-5 1 1,00 
 FQABAQG1 u Subm i coloc. Doble gir de cintura R7130 o equivalent d'Agapito 2,00 695,94 1.391,88 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 1,00 
 FQABAQG2 u Subm i coloc. 2 cadir+2taula Freemam R7133 o equival. d'Agapito 2,00 851,94 1.703,88 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 1,00 
 FQABAQG3 u Subm i coloc. 2 cadir+2pedals R7135 o equival. d'Agapito 2,00 1.011,94 2.023,88 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 1,00 
 FQABAQG4 u Subm i coloc. Mampara roda espatlla R7145 o equival. d'Agapito 2,00 1.056,19 2.112,38 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 1,00 
 FQABAQG5 u Subm i coloc. 2 rodes de braços R7155 o equival. d'Agapito 2,00 608,21 1.216,42 

 FLayret 1 1,00 1,00 
 NMonturiol 1 1,00 1,00 
 FQABAQ00 u Operacio de millora i manteniment del mobiliari urbà 12,00 100,00 1.200,00 

 FLayret 
 balenci-2 1 1,00 
 gronxador-4 1 1,00 
 tobogan-3 1 1,00 
 NMonturiol 
 tobogan-11 1 1,00 
 ping-pong-4 1 1,00 
 trepa-5 1 1,00 
 gos-1 1 1,00 
 caball-1 1 1,00 
 balanci-1 1 2,00 2,00 
 gronxador-4 1 2,00 2,00 
 TOTAL CAPITOL 10 MOBILIARI URBA....................................................................................................  37.591,40 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 11 SEMAFORITZACIO 
 FGG3U2MC m Canalit.vorera 40x60cm, 2 Corrug.PE D.90mm + terra 25,00 22,21 555,25 

 1 25,000 25,000 
 F9E133MC m2 Reposició de paviment existent 20,00 53,73 1.074,60 

 2 25,000 0,400 20,000 
 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 2,00 59,17 118,34 

 1 2,00 2,00 
 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 2,00 114,30 228,60 

 1 2,00 2,00 
 FD352542 u Pericó pas,t. fixa,45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 2,00 89,75 179,50 

 1 2,00 2,00 
 FD352752 u Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 2,00 136,66 273,32 

 1 2,00 2,00 
 FBS1J0AQ u Col.locacio Columna de semafor, dau i inst. 1,00 159,04 159,04 

 1 1,00 1,00 
 FBS1J1AQ u Col.locacio Bacul de semafor, dau i inst. 1,00 243,94 243,94 

 1 1,00 
 FBS5U0AQ u Mecanisme d'adaptacio d'un semafor de peatons per a invidents 2,00 508,98 1.017,96 

 1 2,00 2,00 
 FBSRAQ01 u Operacio de millora i manteniment de la x.de semaforitzacio 5,00 100,00 500,00 

 TOTAL CAPITOL 11 SEMAFORITZACIO .................................................................................................  4.350,55 
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 CAPITOL 13 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS 
 FBSRAQSA u Operacio de millora i manteniment per a serveis afectats 1,00 100,00 100,00 

 F9E133MC m2 Reposició de paviment existent 8,00 53,73 429,84 

 1 20,000 0,400 8,000 
 FGG3U2MC m Canalit.vorera 40x60cm, 2 Corrug.PE D.90mm + terra 20,00 22,21 444,20 

 1 20,000 20,000 
 TOTAL CAPITOL 13 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS ..................................................................  974,04 
 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 14 GESTIO DE RESIDUS 
 F2R54AQT m3 Transp.residu,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10- 138,05 6,98 963,59 

 Aglomerat 1 1,00 
 Vorada 1 0,15 6,00 0,90 
 vorada+rig 1 0,21 1,00 0,21 
 rigoles 1 0,06 12,00 0,72 
 vorada.jard 1 0,05 701,00 35,05 
 gual 1 0,40 24,00 9,60 
 grao 1 0,09 148,00 13,32 
 pav.form 1 0,20 55,00 11,00 
 pav.panot+form 1 0,20 77,00 15,40 
 pav.panot 1 0,08 343,00 27,44 
 mur.form 1 1,00 6,00 6,00 
 muret.obra 1 1,00 5,00 5,00 
 interceptor 1 0,04 6,00 0,24 
 clav. 1 0,09 11,00 0,99 
 vegetals 1 2,00 2,00 
 baranes 1 0,02 459,00 9,18 
 F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008 126,87 29,59 3.754,08 

 Aglomerat 1 1,00 
 Vorada 1 0,15 6,00 0,90 
 vorada+rig 1 0,21 1,00 0,21 
 rigoles 1 0,06 12,00 0,72 
 vorada.jard 1 0,05 701,00 35,05 
 gual 1 0,40 24,00 9,60 
 grao 1 0,09 148,00 13,32 
 pav.form 1 0,20 55,00 11,00 
 pav.panot+form 1 0,20 77,00 15,40 
 pav.panot 1 0,08 343,00 27,44 
 mur.form 1 1,00 6,00 6,00 
 muret.obra 1 1,00 5,00 5,00 
 interceptor 1 0,04 6,00 0,24 
 clav. 1 0,09 11,00 0,99 
 F2R34265 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.2- 1.007,00 2,23 2.245,61 

 terres 1 1.007,00 1.007,00 
 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 1.007,00 4,68 4.712,76 

 terres 1 1.007,00 1.007,00 
 F2RA6680 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no especi 9,18 -30,00 -275,40 

 baranes metall 1 459,00 0,02 9,18 
 F2RA9TD0 m3 Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques ine 2,00 25,20 50,40 

 vegetals 1 2,00 2,00 
 TOTAL CAPITOL 14 GESTIO DE RESIDUS .............................................................................................  11.451,04

 CAPITOL 15 SEGURETAT I SALUT 
 PAUUSS01 U Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salut 1,00 7.179,87 7.179,87 

 TOTAL CAPITOL 15 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................  7.179,87 

 TOTAL ..........................................................................................................................................................  329.821,43 
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 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS 
 S22EENAQ m Exc.man.rasa,servei existents .h<1,50m,tapat,picon.,transp. 31,00 30,38 941,78 
 Excavacio manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existent, de fins a 
 1,50 m de fondaria i amplaria no menor de 40cm, inclos el tapat de la rasa amb material proce- 
 dent de la excavacio, el piconat i la carrega i transport de terres fins a l'abocador. 

 F21QU015 u Desmuntatge de papareres,manuals+transp. 11,00 20,80 228,80 
 Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i ma- 
 terials i transport a  l'abocador autoritzat o a magatzem municipal 

 F21QU025 u Desmuntatge de pilones,manuals+transp. 12,00 20,96 251,52 
 Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i 
 materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal 

 F21QU035 u Desmuntatge bàcul/columna,man.+transp. 4,00 73,01 292,04 
 Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó  i desconexió de 
 la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a 
 abocador autoritzat o magatzem municipal 

 F21QU045 u Desmuntatge bancs,manuals+transp. 19,00 15,17 288,23 
 Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials 
 i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal 

 F21QU0AQ u Desmuntatge retol informatiu i recol.locacio 3,00 31,88 95,64 
 Desmuntatge de retol informatiu i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes 
 i materials i transport a  l'abocador autoritzat o a magatzem municipal, amb posterior recol.loca- 
 ció de l'element amb daus de formigó. 

 F21QUAQ1 u Desmuntatge de joc infantil,man.+transp. 12,00 46,22 554,64 
 Desmuntatge de joc infantil o estructura de joc infantil de varius cosos, inclos base de fromigó, 
 amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o 
 i de l'element principal a magatzem municipal o disposit en obra per a posterior recol.locacio. 

 TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS .................................................................................................  2.652,65 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 02 ENDERROCS 
 F219U015 m Demolició vorada,mec+càrrega 20,00 2,73 54,60 
 Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càr- 
 rega de runa sobre camió 

 F219U025 m Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega 18,00 3,42 61,56 
 Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa so- 
 bre camió 

 F219U035 m Demol.rigola panot.,mecànics +càrrega 14,00 2,87 40,18 
 Demolició de rigola de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre 
 camió 

 F219U01Q m Demolició vorada jardi, escossell, manual-mec+càrrega 699,80 1,86 1.301,63 
 Demolició de vorada de secció petita de qualsevol tipus o escossell, i la seva base de formigó, 
 tenin cura de no afactar al paviment d'un dels costats, amb mitjans manuals o mecànics i càrre- 
 ga de runa sobre camió 

 F219U32Q m2 Demol.gual.pav. loses de formigó.sob/form., man-mec.+càr 24,00 7,40 177,60 
 Demolició de guals i paviment de lloses i peces de formigó i la seva base de formigó, amb mit- 
 jans manuals o mecànics i càrrega de runa sobre camió 

 F219U0AQ m Demol.graonat, manual/mecànics+càrrega 148,80 5,37 799,06 
 Demolició de graons i base de formigó, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa so- 
 bre camió 

 F219U001 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.compressor+càrrega cam. 104,00 12,76 1.327,04 
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre 
 camió, previa autorització escrita de la df per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Crite- 
 ri d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar ma- 
 nualment, en cas contrari no s'abonarà 

 F219U30Q m2 Demol.pav. panot.sob/form., esc. manual +càrrega 408,20 15,91 6.494,46 
 Demolició de paviment de panots i base de formigó inclos escossells, amb mitjans manuals i 
 càrrega de runa sobre camió 

 F219U3AQ m2 Demol.pav. panot., manual +càrrega 196,60 5,34 1.049,84 
 Demolició de paviment de panots i capa de morter, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre 
 camió 

 F219U105 m3 Demolició pav. asfàltics, manuals +càrrega 2,85 27,37 78,00 
 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió 

 F213U025 m3 Enderroc mur, fon.,alçat form.arm.mecànic+càrrega 6,20 59,41 368,34 
 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega de runa 
 sobre camió 

 F216AQ55 m3 Enderroc mart.trenc. baranes do'obra, compressor,càrrega 4,60 71,39 328,39 
 Enderroc amb martells trencadors de baranes o petits murets d'obra, amb compressor, càrrega i 
 transport de runes i canon d'abocament, inclou part proporcional de base/fonament de formigó 

 F21DU505 m Demolició interceptor, mecànics+càrrega 6,00 7,25 43,50 
 Demolició d´interceptor, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments 
 i càrrega de runa sobre camió 

 F21DU015 m Demol.claveguera D<=30 cm+càrrega 11,00 3,07 33,77 
 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó, amb mit- 
 jans mecànics i càrrega de runa sobre camió 

 F219V010 m Tall paviments asfàltics disc 54,00 1,54 83,16 
 Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre ca- 
 mió o contenidor 

 F219V020 m Tall paviments form./peces disc 54,00 2,62 141,48 
 Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o 
 contenidor 

 F21QU105 m Desmun.barana met.,man.-mec.,càrr.+transp. 459,00 6,99 3.208,41 
 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals, carrega de runes i materials i transport 
 a l'abocador autoritzat o magatzem municipal 

 F21JU020 m2 Repicat 4cm,p/regul.sup.form. params.horitz., m.mec+càrrega 10,00 2,85 28,50 
 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments ho- 
 ritzontals amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

 TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS ...........................................................................................................  15.619,52 
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 CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS 
 F221U100 m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny fluix,m.mec. 1.006,30 2,66 2.676,76 
 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics 

 F923UX01 m3 Subbase grava granitica 50-70mm.,estesa+picon. 317,55 38,59 12.254,25 
 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb este- 
 sa, anivellament i piconatge, amidada sobre perfil. 

 F7B111D0 m2 Geotextil fieltro polipropilenono tej. ligado mecán. 140-190g/m2 1.326,25 2,69 3.567,61 
 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2, 
 colocado sin adherir 

 F936U010 m3 Base formigó HM-20/P/20/I 164,16 75,82 12.446,61 
 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
 abocat 

 F9655380 m Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm, col.s/form. 33,00 28,99 956,67 
 Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, 
 col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment 

 F974U010 m Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm 33,00 19,21 633,93 
 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, 
 col·locades amb morter  i base de formigó 

 F985V030 m Gual vianants 120 cm 5,20 184,15 957,58 
 Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb 
 peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter 

 F991U010 u Escocell 120x120x20cm,4p.mort.cim. 120x20x8cm, col.mort.,base fo 12,00 67,29 807,48 
 Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 120x20x8 
 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó 

 F991Z080 u Escocell circ., D=120cm pl.a.galv. g=200x10mm 3,00 145,99 437,97 
 Escocell circular, de 120 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200x10 mm de gruix, inclos 
 elements metal·lics d'ancoratge soldats a la xapa,  fonament i anellat de formigó 

 F96AUAQ8 m Vorada xapa galvanitzada,g=8mm,h=200mm,s/base form.HM-20/P/I 902,00 28,94 26.103,88 
 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements me- 
 tàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I 

 F96513AQ m Vorada jardí form.,8x20cm,sob/base form.,rejunt.mort.cimen 40,00 24,88 995,20 
 Vorada de peces de formigó monocapa per a vorada, tipus jardí, de 8x20 cm, col·locada amb 
 base de formigó  i rejuntada amb sorra-ciment, de model semblant a l'existent, col.locada en li- 
 nea recta o corba fent talls bisellats cada 25cm segons radi de corbatura de la planta geomètrica. 

 F9H111U4 t Paviment bitum.cont.calent AC 11 surf 50/70 D (Va i D-8),g.graní 7,10 56,08 398,17 
 Paviment de mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D (Va i D-8) amb granulat granític i 
 betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall 

 F9A1201Q m3 Paviment sauló garbellat rentat,estesa+picon.95-98%PM 309,00 27,42 8.472,78 
 Paviment de sauló garbellat i rentat, amb estesa i piconatge del material al 95-98 % del PM 

 F9AZU0AQ m2 Estabilitzador de pav.granulars superf o mescla 231,75 1,20 278,10 
 Incorporació de materials per a estabilitzar paviments granulars, i per a consolidació de pavi- 
 ments granulats, inclou l'estesa del producte i la barreja previa a la col.locació del paviment i la 
 compactacio final 

 F9E1V010 m2 Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,col.truc macet. 442,50 31,78 14.062,65 
 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter i 
 beurada de ciment pòrtland 

 F9E1V015 m2 Paviment panot p/vorera color,20x20x4cm,col.truc macet.mort.,beu 32,00 37,56 1.201,92 
 Paviment de panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants, col·locat a truc de 
 maceta amb morter  i beurada de color 

 F9E1V01Q m Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,truc macet. cordo perimet 530,00 9,62 5.098,60 
 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter i 
 beurada de ciment pòrtland, col.locat com a cordo perimetral de junta amb paviment existent, 
 vorada, etc...amb una amplaria máxima de 30cm. 

 F9PAU020 m2 Paviment continu cautxú reciclat continu 'in situ',45mm,color va 290,50 63,34 18.400,27 
 Paviment continu protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, 
 format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antillis- 
 cant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i 
 elements de fixació necessaris per al seu muntatge.  Col.locat en dues capes. 

 F9PAU0AQ m2 Paviment continu cautxú reciclat continu 'in situ',80mm color va 290,50 101,09 29.366,65 
 Paviment continu protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, 
 format per cautxú reciclat continu, de color unic o variat amb dibuix, de 80 mm de gruix variable 
 segons joc, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a 
 la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu mun- 
 tatge. Col.locat en dues capes. 

 F9G1CUG5 m3 Pav. form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica, remol.mec., transp.mec.,v 4,33 91,49 396,15 
 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàs- 
 tica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat me- 
 cànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals 

 F9VZ191K m Formació esglaó a/totxana 29x14x10cm 6,00 11,67 70,02 
 Formacio d'esglao amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter 

 F9V2U050 m Esglaó p. prefab. form. 36x15cm massís, color, Torho eq. 6,00 27,97 167,82 
 Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massis, color, tipus Torho o equiva- 
 lent, col·locat a truc de maceta amb morter 

 F9WZV015 u Desmuntatge col·locació a nova rasant < 40x40cm 20,00 91,01 1.820,20 
 Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguas existents, 
 fins a una mida de 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment, i re- 
 plantejat segons junta del paviment 

 F9WZV025 u Desmuntatge col·locació a nova rasant > 40x40cm 20,00 128,23 2.564,60 
 Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes 
 de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a 
 cota del nou paviment i replantejat segons junta del paviment 

 F9Z1V010 m Tall paviments qualsevol tipus a/disc diamant 8,00 1,54 12,32 
 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 

 TOTAL CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS ..............................................  144.148,19 
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 CAPITOL 04 SISTEMA VIARI 
 F219W0AQ m2 Esborrat de pintura sobre vial, fresatge i carrega mecànica a to 91,30 1,29 117,78 
 Esborrat de pintura sobre vial, fresatge i carrega mecànica a tot el paviment, de menys de 5mm 
 de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de ru- 
 na sobre camió 

 FBA11110 m Pintat faixa discontínua 10cm 5/12,reflectora,màquina 10,00 0,54 5,40 
 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesfe- 
 res de vidre, amb màquina autopropulsada 

 FBA1G110 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina 40,00 0,87 34,80 
 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vi- 
 dre, amb màquina autopropulsada 

 FBA22311 m Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina 6,00 3,34 20,04 
 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesfe- 
 res de vidre, amb màquina d'accionament manual 

 FBA31110 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual 38,25 8,78 335,84 
 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb 
 màquina d'accionament manual 

 FBBZU010 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat 16,00 18,41 294,56 
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 

 FBB111AQ u Recol.locacio de senayl vertical en suport vertical 4,00 15,27 61,08 
 Col.locacio de senyal vertical provinent d'acopi, magatzem o de la propia obra per a senyals de 
 trànsit, fixada mecànicament 

 TOTAL CAPITOL 04 SISTEMA VIARI .......................................................................................................  869,50 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 05 SANEJAMENT 
 FD5A0002 m Rasa drenatge f=1-1.25m,a=60cm+posta a punt 145,00 49,44 7.168,80 
 Formació de rasa de drenatge de profunditat variable entre 1-1,25 m i amplada de 60 cm, amb 
 piconatge del fons i formació de pendents inclou l'excavació, la retirada de sobrants a abocador, 
 subministrament i col·locació de tub de drenatge corrugat ranurat circular de dn 125, rigidesa de 
 sn 2 kn/m2, sobre una capa de graves de cantera de 10 cm i cobert amb una nova capa de 20 
 cm i embolcallat amb un geotextil de 150 g/m2 amb doble solapament . inclou materials auxi- 
 liars, el reomplert amb terres de l'excavació i compactat final. 

 FD5A0005 m3 Pou drenatge 2x2m, geotextil+graves 16,00 79,13 1.266,08 
 Formació de pou de drenatge de profunditat variable, en terreny consistent, de 2 x 2 m d'ampla- 
 da. inclou l'excavació, la retirada de la terra a abocador, subministrament i col·locació de geo- 
 textil de 150 g/m2  embolcallant la paret i el reompliment  de graves de cantera de 10 cm. 

 FD5A12AQ m Drenatge tub ranur.PVC D=110mm,reblert 50cm sob/dren. 380,00 7,19 2.732,20 
 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm estés en rasa drenant o capa de graves, inclo- 
 sa recol.locacio de graves i peces auxiliar, així com la pp de conexio a red de sanejament si es 
 necessari. 

 FD5HUQL1 m Interc. pluvial tip aco drain Self 100, reixa fund 12,00 75,64 907,68 
 Interceptor pluvial lineal tipus ACO DRAIN Self100 canal amb reixa de fundició. Canal de drenaje 
 lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga A15, con reja Reja an- 
 titacón de barras en acero inoxidable con sistema de fijación rápida por pestaña. Con certificado 
 de homologación CE . Canal de altura total 9,5 cm, ancho total de 12 cm y ancho interior 100 
 mm. Longitud total de 100 cm .Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento de piezas 
 de panot/adoquin incluyendo p.p. de excavación, encofrado,y pequeño material y medios auxi- 
 liares, perdidas de material y tiempo. Totalment instalat, acabat exterior en pavimiento peatonal, 
 inclou p.p. d'excavació, encofrat i junta de dilatació, i petit material i mitjans auxiliars, perdues de 
 material i  temps. amb dau de formigó HM-15 alrededor del canal d'espesor mínimo 10 cm., i al- 
 tura de 32 cm. elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos registre i connexió a la xarxa cada 

 3m i posta en funcionament. 

 FD51V100 u Bonera Aco Drain eq.,250x250mm,cistella+reixa galv. oculta,col.m 3,00 95,16 285,48 
 Bonera tipus Aco Drain o equivalent, de formigó polímer, de 250x250 mm amb reixa, cistella i 
 maniguet de desguàs amb reixa d'acer galvanitzat, fixació mitjançant cargols o clic, col·locada 
 amb morter de ciment 

 FD7FU570 m Claveg. PVC D=160,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya 12,00 49,71 596,52 
 Claveguera de tub de PVC de 160 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb 
 junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus 
 i part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya 

 FD7FU571 m Claveg. PVC D=200,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya 12,00 59,32 711,84 
 Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb 
 junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus 
 i part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya 

 F222U315 m Excav.rasa instal. 40x50cm+compact. 25,00 5,52 138,00 
 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 
 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia exca- 
 vació. inclou banda de senyalització 

 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 3,00 59,17 177,51 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD352542 u Pericó pas,t. fixa,45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 3,00 89,75 269,25 
 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 
 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 

 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 3,00 114,30 342,90 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD353752 u Pericó pas,p/t.reg.,60x60x50cm,m.calat29x14x10cm mort.1:2:10 3,00 152,88 458,64 
 Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat 
 de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 
 165 l i lliscada interiorment 

 FDH2EAQ1 u Operacio de millora i manteniment de la xarxa de sanejament 30,00 100,00 3.000,00 
 Unitat d'operacio de millora, afectació o reparació de la xarxa de sanejament: neteja, afectació, 
 repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recol.locar, incorporació de meca- 
 nismes necessaris per fer compatible la instal.lació...tall i reconnexió de la xarxa. Etc.. 

 TOTAL CAPITOL 05 SANEJAMENT .........................................................................................................  18.054,90 
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 CAPITOL 06 MURS 
 F222U315 m Excav.rasa instal. 40x50cm+compact. 50,00 5,52 276,00 
 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 
 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia exca- 
 vació. inclou banda de senyalització 

 F9655AQ1 m base de formigo d.arrencada mur 20,00 10,78 215,60 
 Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/cm2, per a vorada, de 19x30 cm, 
 col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment 

 F450U020 m3 Formigó estructural, HA-30/B/10/IIIa, abocat. 6,00 109,27 655,62 
 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 
 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà 

 F4B0A000 kg Acer b/corrugades,B 500 SD p/armadura estruc. 600,00 1,10 660,00 
 Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructu- 
 res, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i in- 
 crements de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu 
 càlcul ha de ser el teòric 

 F4D3D5AQ m2 Munt.+desmunt.enc.fenolic,,form.vist,h<=3m, matavius 60,00 44,26 2.655,60 
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb  tauler fenòlic, per a murs, bigues de directriu recta, per a 
 deixar el formigó vist, a una alçaria <=3 m, inclos matavius perimetral, superior, de junta de tre- 
 ball, ... 

 F9655390 m Vorada T5 recta form.doble capa p/vor.,19x30cm, col.s/form. 10,00 31,83 318,30 
 Vorada T5 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/cm2, per a vorada, de 19x30 cm, 
 col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment 

 TOTAL CAPITOL 06 MURS .......................................................................................................................  4.781,12 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 07 ENLLUMENAT 
 FHGAEAQ1 u Operacio de millora i manteniment d'enllumenat 3,00 100,00 300,00 
 Unitat d'operacio de millora, afectació o reparació d'enllumenat: afectació, repàs de la xarxa a 
 mantenir, reparació dels mecanismes a recol.locar, incorporació de mecanismes necessaris per 
 fer compatible la instal.lació...tall i reconnexió de la xarxa. Etc.. 

 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 3,00 59,17 177,51 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 3,00 114,30 342,90 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD352542 u Pericó pas,t. fixa,45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 3,00 89,75 269,25 
 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 
 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 

 FD352752 u Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 3,00 136,66 409,98 
 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 
 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 

 TOTAL CAPITOL 07 ENLLUMENAT .........................................................................................................  1.499,64 

 
 CAPITOL 08 XARXA DE REG 
 FJSGU010 m Excavació rasa+reblert+tub p/reg PE100,D=63mm, PN=10bar+proves+s 2,00 23,66 47,32 
 Subministrament i col·locació de tub de polietilé de densitat alta PE100 de 63 mm de diametre no- 
 minal exterior, de 10 bar de pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat per electrofussió 
 o a pressio amb accessoris metàl·lics. inclou excavació de rasa amb mitjans mecànics de 
 30x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia 
 excavació. inclou banda de senyalització, el transport de terres sobrants a abocador i el canon 
 d'abocador. inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment 
 acabada i provada segons p.c.t. 

 FDK3UR40 u Pericó comp. aigües 120x60x60cm, maó calat 1,00 210,91 210,91 
 Pericó de 120*60*60 cm  de mides interiors, model de la companyia d'aigues, sobre base dre- 
 nant de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs  de 100 mm de diàmetre, 
 bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable 

 FJMZUR20 u Conn. xarxa gral. comp., compt. 4m3/h, ramal 30mm 1,00 3.192,07 3.192,07 
 Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a 
 escomesa de 4 m3/h, el ramal de 30 mm, connexions, permisos i accessoris 

 FGG3U2MC m Canalit.vorera 40x60cm, 2 Corrug.PE D.90mm + terra 50,00 22,21 1.110,50 
 Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm. s'inclou excavació rasa 40x60 cm,tub en- 
 voltat de sorra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm2, rebliment, piconatge, càr- 
 rega i transport del sobrant de terres a disposit controlat i canon. 

 FGG3U3MC m Canalit.asfalt 60x120 cm, 4 Corr.PE D.165mm+dau form+terra+formi 28,00 60,99 1.707,72 
 Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de d. 160 mm. s'inclou excavació rasa 60x120 cm, ca- 
 ble de coure nu de 35 mm2, tubs envoltats de formigo, terres amb capes de 20cm, sorra amb 
 un gruix de 20 cm, rebliment, piconatge, càrrega i transport del sobrant de terres, i darrers 30cm 
 de formigo previ a la capa asfaltica. 

 F9E133MC m2 Reposició de paviment existent 31,20 53,73 1.676,38 
 Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panot, llamborda,...), inclòs base i subbase. 

 FJM34BE4 u Ventosa embrida.,DN=40mm,16bar,fosa,preu alt,munt.pericó 1,00 156,02 156,02 
 Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt 
 i muntada en pericó de canalització soterrada 

 FJSFU040 u Capçal reg goteig 1'' 3,00 329,22 987,66 
 Capçal per sector de reg per goteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment 
 desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord pla i rosca 
 mascle, filtre de malla de 120 mesh (segons especificacions DF), electrovàlvula de pas total 
 amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i 
 coneexions estanques, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o vàlvula 
 obús de connexió per aquest. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per dei- 
 xar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó 

 FJSFU050 u Capçal reg goteig 1''1/2 2,00 354,77 709,54 
 Capçal de sector de reg per goteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment 
 desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord pla i rosca 
 mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat 
 d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques. inclou tots els accessoris de llautó i 
 mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó 

 FJSZUS10 u Armari p/programador 530x430x200 mm 1,00 280,77 280,77 
 Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200 mm, amb placa de mun- 
 tage aïllant , juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó amb tubulars 
 per a connexió a escomesa elèctrica 

 FJSAU110 u Programador autònom TBOS eq., 2 estacions 2,00 352,31 704,62 
 Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, de dues esta- 
 cions, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment 
 col·locat, inclosses connexions electriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament 

 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 2,00 114,30 228,60 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de 
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 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 10,00 59,17 591,70 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FDK2UR10 u Pericó capçal reg 60x60x60cm, maó calat 2,00 168,47 336,94 
 Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de 
 mao calat de 15 cm de gruix totalment arebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 
 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecà- 
 nics o manuales, tapa de fundició dúctil de 62 x 62 cm de resistència d-250 amb tancament de 
 seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment 
 acabada. 

 FDK2UR20 u Perico canalitz. reg 40x40x40cm, maó calat 10,00 117,24 1.172,40 
 Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de mao 
 calat de 15 cm de gruix totalment rebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de 
 grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o ma- 
 nuales, tapa de fundició dúctil de 42 x 42 cm de resistència d-250 amb tancament de seguritat i 
 qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. 

 FG313ACC m Corrugat i Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x1,5mm2,col.tub 100,00 2,90 290,00 
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat 
 en tub corrogat. 
 Cable amb designacio RZ1-K (AS), amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emisió de 
 fums, col.locat a rasa. 

 F222U315 m Excav.rasa instal. 40x50cm+compact. 727,00 5,52 4.013,04 
 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 
 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia exca- 
 vació. inclou banda de senyalització 

 FG22TP1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 2,00 4,99 9,98 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 
 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, re- 
 sistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 FG22TD1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. 10,00 2,14 21,40 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 108,00 2,84 306,72 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm 
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn- 
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 FFB26A32 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=32mm,PN=10bar, dific.mig col.f 10,00 3,33 33,30 
 Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 
 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional 
 d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t. 

 FFB27A40 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=40mm,PN=10bar, dific.mig, col. 329,00 4,61 1.516,69 
 Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 
 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional 
 d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t. 

 FFB28A50 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=50mm,PN=10bar, dific.mig, col. 289,00 6,02 1.739,78 
 Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 
 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional 
 d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t. 

 FFB29A63 m Tub poliet. PE40 aliment.,ldpe,DN=63mm,PN=10bar, dific.mig, col. 20,00 7,56 151,20 
 Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 
 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional 
 d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t. 

 FJSBUAQP u Clau de pasl sector reg.rosca fins a 2'',reg.cabal,cos de PVC 17,00 31,26 531,42 
 Clau de pas per a tall de sector de reg de rosca femella de fins a 2'' DN, per a pressions entre 1 
 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, totalment col·locada en pericó soterrat, 
 incloses les connexions amb la xarxa d'aigua. inclou arqueta antivandàlica verda rodona hdpe 
 injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves 

 FJS5U235 m Tub pe,D=16mm,gotejadors integrats,2,3l/h,50cm.excv-tapat 1.380,00 2,39 3.298,20 
 Tuberia de polietile de densitat baixa de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors autocom- 
 pensats termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors 
 de 50 cm col·locada al fons de la rasa. inclou excavació i tapat manual de la rasa 

 FJSZUR10 u Vàlvula antisifó per purgat de canonades 17,00 60,31 1.025,27 
 Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de goteig. inclou arqueta antivan- 
 dàlica verda rodona hdpe injectada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves 

 FJS120AQ u Boca reg fundicio,D=1'',clau+colze connex.,instal. 6,00 99,64 597,84 
 Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, per a mànega de 1'' de diàmetre, amb tapa 
 superior de fundicio, racor de connexio tipus standar ajuntament, amb clau i colze de connexió, 
 inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada amb vàlvu- 
 la, col·locada amb morter, instal·lada. 

 FBSRAQ02 u Operacio de millora i manteniment de la x.de reg 1,00 100,00 100,00 
 Unitat d'operacio de millora, afectació o reparació de la xarxa de reg: repàs de la xarxa a man- 
 tenir, reparació dels mecanismes a recol.locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer 
 compatible la instal.lació...tall i reconnexió de la xarxa. Etc.. 

 TOTAL CAPITOL 08 XARXA DE REG ......................................................................................................  26.747,99 
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 CAPITOL 09 JARDINERIA 
 F21R0001 u Tala arbre+restes abocador+arrencada soca 4,00 76,62 306,48 
 Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada de soca, el rebli- 
 ment del forat i l'anivellament del terreny 

 FR340001 m2 Esmena orgàn.compost.vegetal/animal (0,02 m3/m2) 523,00 2,08 1.087,84 
 Subministrament i estesa d'esmena orgànica compostada (0,02 m3/m2),  d'origen vegetal/ani- 
 mal, lliure de llavors i amb partícules de 15 mm de gruix com a màxim, inclou la barreja amb 
 motocultor fins 15 cm de profunditat i i reperfilat posterior 

 FR3PU100 m3 Terra vegetal adobada tipus terra franca o franca-sorrenca 27,10 30,25 819,78 
 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sor- 
 renca,  adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans 
 mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 
 10 cm i el reompliment dels forats de plantació.  mesurat sobre perfil acabat. 

 FR43UAQK u Submin.-transp.koelreuteria panic.20/25cm, clt.130 11,00 240,00 2.640,00 
 Subministrament i transport de koelreuteria paniculata de 20/25 cm de perímetre, clt.130, de pri- 
 mera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any 
 inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de l'obra. 

 FR44UAQM u Submin.-transport melia azederach 20/25cm,ctm 1,00 130,00 130,00 
 Subministrament i transport de melia azederach de 20/25 cm de perímetre, en pa de terra, de pri- 
 mera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any 
 inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de l'obra. 

 FR44UAPR u Submin.-transp.prunus cerasifera ''pissardii'' 20/25cm,p 3,00 245,91 737,73 
 Subministrament i transport de prunus cerasifera ''pissardii''  de 20/25 cm de perímetre, en  pa de 
 terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el 
 primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepc- 
 ció de l'obra. 

 FR41U090 u Submin.-transp.casuarina equisetifolia 400-500cm,c 1,00 215,46 215,46 
 Subministrament i transport de casuarina equisetifolia de 400-500 cm d'alçada, en contenidor, de 
 primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F.  i en garantia durant el primer 
 any inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de 
 l'obra. 

 FRA4UAQ1 u Plantació d'arbre, clot, terra substitució 16,00 107,76 1.724,16 
 Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1ª qualitat segons NTJ, amb mitjans mecà- 
 nics. inclou l'obertura del clot de plantació de 2x2m. la substitució de la terra per terra de textura 
 franc-sorrenca i amb un 5% de mo (en pes), transport a abocador del sobrant, l'adobat amb adob 
 mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3) i la millora de la terra amb 
 60l/m3 de turba rossa.L'adreçament, la formació d'escocell, el subministrament i estesa d'encoi- 
 xinament de 1.5 m de diàmetre i 10 cm de gruix, format per viruta compostada i el manteniment 
 i regs manuals necessàris fins a la recepció de l'obra. 

 FRZ2AQ03 u Tutor fusta tres rodons D=8 cm 3,00 29,78 89,34 
 Tutor de fusta format per tres rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargaria, 
 amb subjecció específica per arbres de goma, ancorats a la base del clot de plantació, previ a la 
 col.locació del pa de terra. Inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i 
 l'adreçament. 

 FR49U0AG u Submin.-transport abelia x grandiflora,c-5l 30-50cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de abelia x grandiflora, en contenidor de 5 litres, i 35-50 cm d'altura 
 de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer 
 any inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de 
 l'obra. 

 FR4DU9ER u Submin.-transport escallonia rubra ´´macrantha´´,c-5l 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de escallonia rubra ´´macrantha´´, en contenidor de 5 litres, de prime- 
 ra qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, in- 
 clou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de l'obra. 

 FR4DUEUS u Submin.-transport eugenia sp, c-5l, 50cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de eugenia sp, en contenidor de 5 litres, 50cm altura de primera qua- 

 litat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'a- 
 copi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de l'obra. 

 FR4DU0LO u Submin.-transport Ligustrum ovalifolium, c-5l 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de Ligustrum ovalifolium, en contenidor de 5 litres, de primera qualitat 
 segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi 
 provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de l'obra. 

 FR4EUGLN u Submin.-transport lonicera nitida,c-5l, 50cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de lonicera nitida, en contenidor de 5 litres i 45-55cm d altura, de pri- 
 mera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, 
 inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de l'obra. 

 FR4GUPHF u Submin.-transport Photinia fraser,c-5l, 50-60cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de Photinia fraseri, en contenidor de 5 litres, de 50-60cm altura, de 
 primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer 
 any, inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de 
 l'obra. 

 FR4GUPIH u Submin.-transport pittosporum heterophyllum,c-5l, 50-60cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de pittosporum heterophyllum, en contenidor de 5 litres, 60cm d'altu- 
 ra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el pri- 
 mer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció 
 de l'obra. 

 FR4JUTEF u Submin.-transport teucrium fruticans,c-5l, 40-50cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de teucrium fruticans, en contenidor de 5 litres, de 40-50cm d'altura, 
 de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer 
 any, inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de 
 l'obra. 

 FR4JUVBL u Submin.-transport viburnum luccidum,c-5l, 40-60cm 310,00 8,00 2.480,00 
 Subministrament i transport de viburnum luccidum, en contenidor de 5 litres, 40-60cm d'altura, de 
 primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer 
 any, inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regs fins a la recepcció de 
 l'obra. 

 FRA5UAQ2 m2 Plantació arbust,terra substitució 523,00 32,44 16.966,12 
 Plantació d'arbust, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor, i a raó de 5.35u per m2 amb 
 mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny en continuitat, el subministrament de 20 cm de 
 terra tipus jardí de Burés o equivalent, de textura franc-sorrenca i amb un 5% de mo (en pes), 
 l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució 
 de la planta,  l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per 
 goteig en cas d'avaria, el manteniment, regs i senyalització de nova plantació fins a la recepció 
 de l'obra. 

 FR3S0004 m3 Escorça pi 15-25 mm 53,35 38,39 2.048,11 
 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix  en jardinera, parterre  o esco- 
 cell 

 F6A126AQ m Reixat acer h=1m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm 344,00 14,00 4.816,00 
 Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastifi- 
 cat color verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 
 de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m com a màxim  amb 3 linees de tensors-suports de la 
 malla, amb directiu recta o corba, sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts 
 singulars 

 TOTAL CAPITOL 09 JARDINERIA ............................................................................................................  53.901,02 
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 CAPITOL 10 MOBILIARI URBA 
 FB15UVAQ m Barana acer inox.tub D=50mm,h=1m,2munt c/1,25m, dos travesers 50,00 112,56 5.628,00 
 Barana d'acer inoxidable amb un passamà de tub rodo de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 
 amb muntants formats per dues platines 50x10 mm situats cada 1,25 m i un travesser de pletina 
 50x10mm, d'1 m d'alçaria, col·locada amb morter 

 FQS2TAQTC m Tanca area joc d fusta de pi tractada D.8cm, H.lliure=90cm, c/16 70,00 63,37 4.435,90 
 Tanca de fusta de pi tractada a l'autoclau de 90 cm. d'alçada lliure. Roll tornejat impregnat -RTI- 
 l=1500mm diam=80mm col·locats deixant un forat de 8cm, ancorada a terra amb formigó en 
 massa, per la zona de jocs infantils amb dues portes per recinte. 
 La fusta, ha d’a complir les següents condicions : 
 - La fusta no presentarà esquerdes naturals o provocades de gruix superior a 0,8 cm. Les es- 
 querdes de gruix inferior, per a ser admeses, han d’estar estabilitzades, convenientment polides 
 en forma de V i no presentar estelles. 
 - La humitat de fusta no serà superior al 19%. 
 - La densitat mitjana de la fusta no serà inferior a 600Kg/m2. 
 - La fusta tindrà un tractament per protegir-la de la intempèrie 
 - La fusta tindrà un tractament per protegir-la dels graffitis 
 - Hi haurà un control de l’origen legal i sostenible de la fusta 
 El disseny dels tancaments ha de complir els requeriments referits a enganxament, sortints, can- 
 tells i arestes continguts en els apartats 4.2.5 i 4.2.7 de la Norma UNE-EN 1176-1, així com els 
 requeriments d’estabilitat estructural continguts en l’apartat 4.2.2. de l’esmentada norma, a més 
 dels requeriments assenyalats a la Llei 20/1991 sobre accessibilitat. 
 Totes les arestes superiors dels elements cilíndrics han de ser arrodonides o romes. 
 La porta serà d’un mínim de 90 cm d’amplada lliure de pas, composta pels mateixos elements 
 cilíndrics que la resta de la tanca, ancorada a l’element vertical extrem i amb un pestell per tan- 
 car l’àrea 

 FQ1YU006 u Recol·locació de banc de llargària 60<L<240cm 2,00 53,64 107,28 
 Recol·locació de banc de llargària superior a 60cm i inferior de 240cm, inclòs material i maquinà- 
 ria necessaris per deixar totalment col·locada. Inclòs camió grua i daus de formigó en cunya. 

 FQ10AQ01 u Banc tipus Neo barcino fund. benito,fusta trop.,sup. fosa,col. 31,00 275,59 8.543,29 
 Banc con respaldo tipus neo barcino de fundición benito o equivalent, de fusta tropical 
 110x35mm amb protecció fungicida insecticida i hidófuga, amb suports de fosa de 200 cm de 
 llargària, cargols inox. col·locat 

 FQ10AQC1 u Cadira tipus Neo barcino fund. benito,fusta trop.,sup. fosa,col. 24,00 248,47 5.963,28 
 Cadira amb respaldo tipus neo barcino de Fundició Benito o equivalent, de fusta tropical 
 110x35mm amb protecció fungicida insecticida i hidófuga, amb suports de fosa, de 70 cm d'am- 
 plariaa, cargols inox. col·locat 

 FQ1YAQ01 u Col·locació banc <201 cm amb base formigo 55,00 25,40 1.397,00 
 Col·locació de banc, de menys de 201 cm de llargària, com a màxim, sobre daus de formigo, 
 inclou, excavació i gestio de sobrants. Dau 80x30x30cm en forma de cunya a 45º. Inclou taco 
 quimic. 

 FQ21U0AQ u Paperera trabucable tipus Circular metal. 60 lt e.2mm 7,00 58,19 407,33 
 Paperera trabucable tipus Circular de Fundición Dúctil Benito o equivalent, metàl·lica de 60 l de 
 capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzon- 
 tal amb clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 380 
 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la 
 oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. 

 FQ2YU0AQ u Col·locació paperera 18,00 15,70 282,60 
 Col·locació de paperera sobre pavment dur o granular, inclou dau de formigo amb vores a 45 
 graus 

 FQ4YU010 u Col·locació de pilona 4,00 13,27 53,08 
 Col·locació de pilona de fosa amb morter  o dau de formigó 

 FQABAQC1 u Col.locacio joc infantil / gent gran d' 1ancoratge.soterrat 4,00 42,98 171,92 
 Col.locació de joc infantil  amb 1 punt d'ancoratge soterrat, amb formigonat inclos, inclou exca- 
 vació i gestio de sobrants. 

 FQABAQC2 u Col.locacio joc infantil / gent gran de 2 ancoratges .soterrat 1,00 80,16 80,16 
 Col.locació de joc infantil  amb 2 punts d'ancoratges soterrats, amb formigonat inclos, inclou ex- 

 cavació i gestio de sobrants. 

 FQABAQC4 u Col.locacio joc infantil / gent gran de 3-4 ancoratges .soterrat 5,00 113,72 568,60 
 Col.locació de joc infantil  amb 3-4 punts d'ancoratges soterrats, amb formigonat inclos, inclou 
 excavació i gestio de sobrants. 

 FQABAQC6 u Col.locacio joc infantil / gent gran de 5+ ancoratges .soterrat 2,00 152,26 304,52 
 Col.locació de joc infantil  amb 5 o més punts d'ancoratges soterrats, amb formigonat inclos, in- 
 clou excavació i gestio de sobrants. 

 FQABAQG1 u Subm i coloc. Doble gir de cintura R7130 o equivalent d'Agapito 2,00 695,94 1.391,88 
 Subministrament i col.locacio Doble gir de cintura R7130 o equivalent d'Indústries Agapito. Per 
 millorar la flexibilitat de la musculatura obliqua de la columna. Avalat per metge rehabilitador i fi- 
 sioterapeuta. Certificat segons normes DIN79000 i EN1176.Fabricado en acer galvanitzat amb 
 pintura termoendurida. Inclou dos discos de polietilè amb recobriment de goma antilliscant i cartell 
 amb instruccions d'ús gravades. Dimensions 1,65 x 0,5 x 1,36 metres d'alçada. Ancorat al ter- 
 reny segons instruccions del fabricant, amb daus d'ancoratge soterrats de formigo. 

 FQABAQG2 u Subm i coloc. 2 cadir+2taula Freemam R7133 o equival. d'Agapito 2,00 851,94 1.703,88 
 Subministrament i col·locació de Banc de dues places amb doble taula de Freeman R7133 o 
 equivalent d'Indústries Agapito. Per exercitació la flexió dorsal i plantar del turmell. Avalat per 
 metge rehabilitador i fisioterapeuta. Certificat segons normes DIN79000 i EN1176.Adaptado per a 
 ús amb cadira de rodes. Fabricat en acer amb pintura termoendurida. Inclou dues Taules de Fre- 
 eman en polietilè amb recobriment de goma antilliscant, doble cadira i cartell amb instruccions 
 d'ús gravades. Dimensions 1,28 x 1,00 x 0,90 metres d'alçada. Ancorat al terreny segons ins- 
 truccions del fabricant, amb daus d'ancoratge soterrats de formigo. 

 FQABAQG3 u Subm i coloc. 2 cadir+2pedals R7135 o equival. d'Agapito 2,00 1.011,94 2.023,88 
 Subministrament i col·locació de Banc de dues places amb dos jocs de pedals R7135 o equiva- 
 lent d'Indústries Agapito. Exercici de pedaleig per mobilitzar malucs, genolls i turmells i millorar la 
 força de les cames i la capacitat cardiorespiratòria. Avalat per metge rehabilitador i fisioterapeuta. 
 Certificat segons normes DIN79000 i EN1176.Adaptat per a ús amb cadira de rodes. Fabricat en 
 acer amb pintura termoendurida. Inclou cadira doble, dos pedals en acer inoxidable i cartell amb 
 instruccions d'ús gravades. Dimensions 1,28 x 0,97 x 0,9 metres d'altura. Ancorat al terreny se- 
 gons instruccions del fabricant, amb daus d'ancoratge soterrats de formigo. 

 FQABAQG4 u Subm i coloc. Mampara roda espatlla R7145 o equival. d'Agapito 2,00 1.056,19 2.112,38 
 Subministrament i col·locació de Mampara amb roda d'espatlla R7145 o equivalent d'Indústries 
 Agapito. Per exercitació d'espatlla, permet treballar a la vegada totes les seves possibilitats de 
 moviment. Avalat per metge rehabilitador i fisioterapeuta. Certificat segons normes DIN79000 i 
 EN1176. Fabricat en acer galvanitzat amb pintura termoendurida i polietilè d'alta densitat de 2 cm 
 de gruix, antigrafitti, lliure de manteniment. Inclou cartell amb instruccions d'ús gravades. Dimen- 
 sions 1,16 x 0,66 x 1,81 metres d'alçada. Ancorat al terreny segons instruccions del fabricant, 
 amb daus d'ancoratge soterrats de formigo. 

 FQABAQG5 u Subm i coloc. 2 rodes de braços R7155 o equival. d'Agapito 2,00 608,21 1.216,42 
 Subministrament i col·locació de Rodes de braços R7155 o equivalent d'Indústries Agapito. Per 
 exercitació del moviment circular de les dues espatlles i afavorir la sincronització de moviments. 
 Avalat per metge rehabilitador i fisioterapeuta. Fabricat en acer galvanitzat amb pintura termoen- 
 durida i dues rodes de braços en polietilè d'alta densitat de 2 cm de gruix, antigrafitti, lliure de 
 manteniment. Inclou cartell amb instruccions d'ús gravades. Dimensions 1,17 x 0,36 x 1,08 me- 
 tres d'alçada. Ancorat al terreny segons instruccions del fabricant, amb daus d'ancoratge soter- 
 rats de formigo. 

 FQABAQ00 u Operacio de millora i manteniment del mobiliari urbà 12,00 100,00 1.200,00 
 Unitat d'operacio de millora, afectació o reparació del mobiliari urbà: repàs del mobiliari, pintat, 
 substitucio de peces, reparació dels mecanismes a recol.locar, incorporació de mecanismes ne- 
 cessaris per fer compatible la instal.lació amb la situació nova, ... 

 TOTAL CAPITOL 10 MOBILIARI URBA....................................................................................................  37.591,40 
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 CAPITOL 11 SEMAFORITZACIO 
 FGG3U2MC m Canalit.vorera 40x60cm, 2 Corrug.PE D.90mm + terra 25,00 22,21 555,25 
 Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm. s'inclou excavació rasa 40x60 cm,tub en- 
 voltat de sorra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm2, rebliment, piconatge, càr- 
 rega i transport del sobrant de terres a disposit controlat i canon. 

 F9E133MC m2 Reposició de paviment existent 20,00 53,73 1.074,60 
 Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panot, llamborda,...), inclòs base i subbase. 

 FD3ZU015 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 2,00 59,17 118,34 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD3ZU025 u Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 615x615x51mm C-250,bastim. 2,00 114,30 228,60 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de 
 pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, 
 referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, 
 col·locat amb morter ciment 

 FD352542 u Pericó pas,t. fixa,45x45x40cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 2,00 89,75 179,50 
 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 
 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 

 FD352752 u Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 2,00 136,66 273,32 
 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 
 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 

 FBS1J0AQ u Col.locacio Columna de semafor, dau i inst. 1,00 159,04 159,04 
 Col.locació de Columna de semafor amb 30 cm d'empotrament, dau de formigo amb esperes 
 d'acer roscades i montatge de llumeres amb conexionant a xarxa existent. Inclou excavació 
 dau, corrugat d.90, cable de coure nu de 35 mm2 de TT, càrrega i transport del sobrant de terres 
 a disposit controlat i canon. 

 FBS1J1AQ u Col.locacio Bacul de semafor, dau i inst. 1,00 243,94 243,94 
 Col.locació de Columna de semafor amb 30 cm d'empotrament, dau de formigo amb esperes 
 d'acer roscades  i montatge de llumeres ambconexionant a xarxa existent. Inclou excavació 
 dau, corrugat d.90, cable de coure nu de 35 mm2 de TT, càrrega i transport del sobrant de terres 
 a disposit controlat i canon. 

 FBS5U0AQ u Mecanisme d'adaptacio d'un semafor de peatons per a invidents 2,00 508,98 1.017,96 
 Mecanisme d'adaptacio d'un semafor de peatons per a invidents, inclou mecanismes sonors, de 
 recepció de senyal, etc..segons l'estandard de l'ajuntament. Montat, provat i homologat. 

 FBSRAQ01 u Operacio de millora i manteniment de la x.de semaforitzacio 5,00 100,00 500,00 
 Unitat d'operacio de millora, afectació o reparació de la xarxa de semaforitzacio: pintat puntual 
 dels elements a recol.locar, reperació de cops, decapat, neteja, incorporació de mecanismes ne- 
 cessaris...tall i reconnexió de la xarxa. Etc.. 

 TOTAL CAPITOL 11 SEMAFORITZACIO ..................................................................................................  4.350,55 
 
 
 
 
 

 CAPITOL 13 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS 
 FBSRAQSA u Operacio de millora i manteniment per a serveis afectats 1,00 100,00 100,00 
 Partida a justificar per a operacions de millora, afectació o reparació de serveis afectats 
 Unitat d'operacio de millora, afectació o reparació de la xarxa de serveis afectats pel decurs de 
 les obres: protecció de encreuaments, reparació dels mecanismes o arquetes a recol.locar,...tall 
 i reconnexió de la xarxa. Etc.. 

 F9E133MC m2 Reposició de paviment existent 8,00 53,73 429,84 
 Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panot, llamborda,...), inclòs base i subbase. 

 FGG3U2MC m Canalit.vorera 40x60cm, 2 Corrug.PE D.90mm + terra 20,00 22,21 444,20 
 Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm. s'inclou excavació rasa 40x60 cm,tub en- 
 voltat de sorra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm2, rebliment, piconatge, càr- 
 rega i transport del sobrant de terres a disposit controlat i canon. 

 TOTAL CAPITOL 13 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS ..................................................................  974,04 
 
 
 
 
 
 CAPITOL 14 GESTIO DE RESIDUS 
 F2R54AQT m3 Transp.residu,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10- 138,05 6,98 963,59 
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps 
 d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

 F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008 126,87 29,59 3.754,08 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus 
 de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 
 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de 
 Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

 F2R34265 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.2- 1.007,00 2,23 2.245,61 
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps 
 d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 

 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 1.007,00 4,68 4.712,76 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb 
 codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

 F2RA6680 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no especi 9,18 -30,00 -275,40 
 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una 
 densitat 0,20 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Eu- 
 ropea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

 F2RA9TD0 m3 Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques ine 2,00 25,20 50,40 
 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques inerts amb una den- 
 sitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Resi- 
 dus (ORDEN MAM/304/2002) 

 TOTAL CAPITOL 14 GESTIO DE RESIDUS .............................................................................................  11.451,04 
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 CAPITOL 15 SEGURETAT I SALUT 
 PAUUSS01 U Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salut 1,00 7.179,87 7.179,87 
 Partida alçada d'abonament íntegre per a la disposició, per part de l'empresa constructora, de les 
 mesures de seguretat i salut exposades en l'estudi de seguretat que acompanya el present pro- 
 jecte i que han de ser desenvolupades segons el pla de seguretat i salut redactat per l'empresa 
 constructora, inclòs en aquest preu. Inclou l'aplicació i desenvolupament de tots els requeriments 
 del coordinador de seguretat en fase d'execució sense cap sobrecost adicional. 

 TOTAL CAPITOL 15 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................  7.179,87 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  329.821,43 
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CAPITOL RESUM EUROS % 
 
 01 TREBALLS PREVIS ..............................................................................  2.652,65 0,80 
 02 ENDERROCS .........................................................................................  15.619,52 4,74 
 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS ............................  144.148,19 43,70 
 04 SISTEMA VIARI .....................................................................................  869,50 0,26 
 05 SANEJAMENT .......................................................................................  18.054,90 5,47 
 06 MURS .....................................................................................................  4.781,12 1,45 
 07 ENLLUMENAT .......................................................................................  1.499,64 0,45 
 08 XARXA DE REG ....................................................................................  26.747,99 8,11 
 09 JARDINERIA ..........................................................................................  53.901,02 16,34 
 10 MOBILIARI URBA .................................................................................  37.591,40 11,40 
 11 SEMAFORITZACIO ...............................................................................  4.350,55 1,32 
 13 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS ................................................  974,04 0,30 
 14 GESTIO DE RESIDUS ...........................................................................  11.451,04 3,47 
 15 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................  7.179,87 2,18 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 329.821,43 100 
 13,00 % Despeses Generals .....  42.876,79 
 6,00 % Benefici industrial .......  19.789,29 
 SUMA DE DD.GG. i B.I 62.666,08 
 TOTAL PRESSUPOST s/IVA 392.487,51 
 21,00 % I.V.A. .....................................................  82.422,38 
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 474.909,89 
 
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NOU EUROS 
amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
 

A Barcelona, 17 d’octubre de 2016 

 

 

Jordi Nebot, com a representant de l’equip redactor 

 

 

Vist i plau 
 
 
 
 
Mariluz Araujo Canton 
Cap Gestió Política Territorial 
Ajuntament de Cornellà del Llobregat 
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