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1.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
  
La present memòria valorada es redacta a petició de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Canejan per al condicionament de la zona de jocs infantils i esportiva de la població.  
 
  
2.- OBJECTE  DE LA MEMÒRIA  VALORADA  
 
 L'objecte de la memòria valorada és determinar tant els treballs a realitzar, com 
el cost econòmic de l'actuació, consistent en millorar la zona de jocs infantils i adequar 
la zona esportiva per aquesta finalitat. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Els treballs a realitzar es descriuen a continuació: 
 
• Condicionament de la zona de jocs:  

• Desmuntatge de la xarxa de protecció metàl·lica de simple torsió a 
la part posterior 

• Arrencada de barana metàl·lica existent al perímetre 
• Desmuntatge dels jocs actuals, inclosos els daus de formigó 
• Rebaix del terreny per posterior col·locació de paviment  
• Col·locació de paviment de cautxú sobre base de sorra, segons 

fabricant 
• Allargament del mur de maçoneria posterior 
• Instal·lació dels nous jocs infantils 
• Nova barana perimetral i de protecció a les escales de panells de 

fusta laminada de colors. 
 

• Condicionament de la zona esportiva:  
• Desmuntatge de la xarxa de protecció metàl·lica perimetral de 

simple torsió.  
• Repicat de paviment de formigó 
• Enderroc de mur de maçoneria 
• Desmuntatge de caseta d'instal·lacions i piscina  
• Instal·lació elèctrica per focus  
• Execució de paviment de formigó i pintura del mateix 
• Col·locació de xarxa de protecció de poliamida 
• Col·locació dels equipaments esportius i focus 

 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

 D'acord amb el tipus d'obra projectada i les condicions tècniques necessàries 
per la seva execució, es considera suficient un període total d'execució de 24 dies. 
 
 Malgrat el paràgraf anterior, si per circumstàncies climatològiques, la direcció 
facultativa autoritzés la suspensió dels treballs durant un període de temps determinat, 
aquest període no serà computable a l'efecte del compliment del termini d'execució 
anteriorment assenyalat. 
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5.- PROGRAMA DE TREBALLS  

 En compliment de l'apartat b) de l'article 63 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat, es redacta la present planificació d'obres, on s'estudia amb 
caràcter indicatiu l'esquema de desenvolupament de temps i l'ordre d'execució de les 
obres. 
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Seguridad y salud                         
 
 
 
6.- TERMINI DE GARANTIA  

 Es considera un termini de garantia d'un any. L'obra estarà sotmesa a control 
d'execució pel tècnic que designi l'ajuntament i haurà de realitzar la recepció final de 
l'execució de l'obra, per tant, el tècnic assignat haurà de ser avisat abans de l'inicia 
dels treballs. 
 
 
7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

Per a l'obtenció del cost de la mà d'obra s'han aplicat rendiments basats en 
obres similars, i els preus de materials i maquinària s'han ajustat a la zona d'ubicació 
de les obres.  

 
 Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha seguit l'establert en els articles 75 i 76 
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, així com les 
normes complementàries que ho desenvolupen. 
 
 
8.- REVISIÓ DE PREUS  
 
 En tractar-se d'una obra amb un termini d'execució inferior a 12 mesos, d'acord 
amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, no s'ha de fixar fórmula de revisió de preus. 
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9.-PRESSUPOST DE LES OBRES  
 
 Queda reflectit en l'annex de pressupost d'aquesta memòria valorada. 
 
 
10.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
 Segons el que es disposa en els articles 25 i 26 del Reial decret1098/2001, de 
12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, d'acord amb l'article 25.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no es requerirà 
classificació de contractista. 
 
 
11.- RECOMANACIONS DE SEGURETAT I SALUT.  

 Segons el RD1627/1997, Llei 54/2003, Llei 32/2006 i RD1109/07. 
 

12.-DOCUMENTS DE LA MEMÒRIA VALORADA.  

El present document de memòria valorada per al condicionament de la zona de 
jocs infantils i esportiva de la població DE Canejan, consta dels següents documents: 

 

DOCUMENT Nº 1 MEMÒRIA  

  1.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS  

  2.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA  

  3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

  4.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

  5.- PROGRAMA DE TREBALLS 

  6.- TERMINI DE GARANTIA  

  7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

  8.- REVISIÓ DE PREUS  

  9.- PRESSUPOST DE LES OBRES  

10.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

11.- RECOMANACIONS DE SEGURETAT I SALUT  

12.- DOCUMENTS DE LA MEMÒRIA VALORADA  

13.- CONCLUSIONS  

 

 

DOCUMENT Nº 2 ANNEXES 

 1.- PRESSUPOST 

 2.- PLÀNOLS 
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Canejan, Febrer de 2011 
 
 
 
 
TÈCNICA REDACTORA 
 
 
 
  
 
M. Aran Costa Riu 
Arquitecta Tècnica 
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AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT TERRES                                   

1.01         m   Desmunt. protecció metàl.lica                                   

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

zona esportiv a 1 56,10 56,10
zona jocs 1 16,65 16,65

72,75

1.02         m2  Repicat base de formigó existent                                

Repicat de una mitja de 3 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formi-
gó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

zona esportiv a 1 217,32 217,32

217,32

1.03         m   Arrencada barana metàl.lica                                     

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

zona jocs 1 19,80 19,80
1 3,15 3,15

22,95

1.04         m3  Ederroc mur maçoneria                                           

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

zona esportiv a 1 4,60 0,40 0,60 1,10

1,10

1.05         u   Desmuntatje caseta i piscina                                    

Desmuntatje de caseta d´intal.lacions i psicina. Inclosa la seva càrrega i transpòrt a abo-
cador controlat. Inclús p.p. d´elements auxiliars.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

1.06         u   Desmuntatje zona jocs infantils                                 

Retirada de joc per a infants tipus tobogan, gronxador i molla, enderroc de daus de formi-
gó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclús
càrrega i transport a abocador controlat.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

1.07         m3  Excavació per a rebaix                                          

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecàni-
ca sobre camió.

1 83,92 0,15 12,59

12,59

1.08         m3  Càrrega manual de residus a dúmper                              

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra,
amb dúmper per a transports.

1,2 1,10 1,32
2,5 22,95 0,05 2,87
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AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1,2 217,32 0,03 7,82
1 72,75 0,02 1,46
1 32,75 0,03 0,98
1 9,11 0,03 0,27

1,25 12,59 15,74

30,46

1.09         m3  Càrrega i transport de residus a planta autoritzada             

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut
de més de 10 i f ins a 15 km.

Pressuposts anteriors 30,46

30,46

1.10         m3  Deposició de residus inerts                                     

Pressuposts anteriors 30,46

30,46

1.11         u   Rasa instal.lació elèctrica                                     

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 VARIS                                                           

2.01         m3  Paviment de formigó                                             

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat mecànic amb maquinaria petita , estesa i vibratge mecànic, remolinat me-
cànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Específic per exteriors.

1 217,32 0,40 86,93

86,93

2.02         m   Formación junt paviment                                         

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics.

1 50,00 50,00

50,00

2.03         m3  Subbase de sorra                                                

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

1 83,92 0,20 16,78

16,78

2.04         m2  Terra de cautxú continu                                         

Suministrament i col.locació m2 de terra amortidor en rajoles de 20 mm d'espessor R4405
o equivalent d'Indústries Agapito o similar. Disponible en color verd i en vermell. Instal·lat
segons instruccions del fabricant i sobre base de sorra de 20cm de gruix.. Fonamentació
no inclosa. S´haurà de tenir en comte de deixar registrables els preicons d´instal.lacions
existents.

1 83,92 83,92

83,92

2.05         ml  Barana amb panells no escalable                                 

Subministrament i instal·lació barrat amb panells. Fabricat en pals de fusta de 90x90 lami-
nada, microempalmada i prèviament tractada en autoclau Nivell IV. Taulers a manera de
tancament de 180mm de polietilè d'alta densitat. Compleix normativa de seguretat EN-1176.
Mòduls d'1 i 2 m. Dimensions de l'equip 2 x 0,1 x 0,8 m. Segons documentació adjunta.

Pressuposts anteriors 44,00

44,00

2.06         m   Xarxa protecció                                                 

Xarxa de f il trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda pe-
rimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer gal-
vanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó.

1 47,50 47,50

47,50

2.07         m3  Mur de maçoneria exterior                                       

Paredat de gruix 40 cm de pedra calcària carejada, de dues cares vistes col·locada amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

1 5,00 0,40 0,40 0,80

0,80
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AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 EQUIPAMENTS                                                     

3.01         u   Joc amb estructura de fusta, col.locat                          

Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5
m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb
estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó.
Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de
fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge f ixats
amb fixacions mecàniques.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

3.02         u   Equipament esportiu                                             

Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm,
contrapès amb sistema de fixació, tauler de f ibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de
tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m. Porteria handbol-futbol sala traslla-
dable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterio amb
tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb
ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per
a f ixació al paviment.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

3.03         u   Pintat pista esportiva                                          

Pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE, amb pintura de poliuretà, amb
mitjans manuals, amb neteja prèvia de les marques antigues. Pintat tant per basquet una
canasta de basquet.

Pressuposts anteriors 0,50

0,50

3.04         u   Banc de fusta tropical                                          

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons
de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa,
ancorat amb daus de formigó.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS                                                  

4.01         u   Llumenera exterior decorativa                                   

.Columna d´acer zincat de base troncocònica i fust cilíndric amb imprimació antioxidant
i acabats color negre. Embellidor inferior i superior en fosa dúctil, col·locada sobre dau
de formigó. Inclosos els perns d´ancoratge. Llumenera tipus canalobre realitzat totalment
en fosa i mixta (fosa i mixta d'acer), acabat en color negre amb làmpada de vapor de so-
di a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada i acoblada al suport. Tot segons models exis-
tents.
Inclòs el repàs de la instal.lació existent.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

4.02         u   Focus zona esportiva                                            

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. Creue-
ta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb brida. Inclu ĺ execució de la rassa
per pas d´instal.lacions, 

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT TERRES                                   
K21JK011     u   Enderroc dip.aigua,200-250l,fibrocim.,base sup.obra,m.man.,c    

Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     2,500 h   Manobre                                                         19,25 48,13
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    48,10 0,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

K21J2011     m   Arrencada punt.tubs+acces.instal. dist.aigua superf.,m.man.,    
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual sobre camió o contenidor

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 2,38
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                20,44 2,04
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,40 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

L21NU110     u   Desmuntatge p/subst.bomba,D<2'',a/mitj.manuals,càrr.manual      
Desmuntatge per a substitució de bomba de 2'' de diàmetre nominal, com a màx im, amb mitjans manuals i descon-
nex ió de la x arx a elèctrica i de fluids i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000     0,500 h   Oficial 1a lampista                                             23,78 11,89
A013J000     0,500 h   Ajudant lampista                                                20,41 10,21
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    22,10 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

K2183721A    m2  Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual            
Arrencada tancament de fusta  amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

A0140000     0,320 h   Manobre                                                         19,25 6,16
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,20 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

K2157011A    m2  Arrencada,plaq.conf.cobert.m.man.,càrrega manual                
Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,25 5,78
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,80 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

F21QA701     u   Retirada joc infant. tobogan/gronxador,enderr.daus form.,càr    
Retirada de joc per a infants tipus tobogan i gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual
i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

A0150000     0,400 h   Manobre especialista                                            19,92 7,97
C1503300     0,200 h   Camió grua 3t                                                   43,58 8,72
C2001000     0,400 h   Martell trenc.man.                                              3,59 1,44
CZ112000     0,400 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     8,39 3,36
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,00 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F2R64269     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residu    
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311120     0,010 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 56,03 0,56
C1501800     0,173 h   Camió transp.12 t                                               38,50 6,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

F2RA61H01    m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,    
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H01    1,480 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,    7,41 10,97

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

F2221231     m   Excav.rasa instal.15x30cm,rebl.+compact.m.man.                  
Ex cav ació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia ex cav ació, sense pedres, amb mitjans manuals

A0140000     0,507 h   Manobre                                                         19,25 9,76
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,80 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

F228510F     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.toler.excav.,g<=25cm,pi    
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia ex cav ació, en tongades
de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 % PM

A0150000     0,550 h   Manobre especialista                                            19,92 10,96
C1315020     0,100 h   Retroex cav adora mitjana                                         60,38 6,04
C133A0K0     0,550 h   Picó v ibrant,plac.60cm                                          8,61 4,74
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,00 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

FG22RB1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=50mm,3J,250N,canal.sot.            
Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000     0,025 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 0,59
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            20,41 0,41
BG22RB10     1,000 m   Tub corbable corrugat PVC,DN=50mm,3J,250N,p/canal.soterrada    0,61 0,61
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,00 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

FG311306     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x2,5mm2,col.tub                 
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x 2,5 mm2, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 0,36
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            20,41 0,31
BG311300     1,000 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x 2,5mm2                      0,34 0,34
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,70 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 EQUIPAMENTS                                                     
FQAM11T0     u   Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó                   

Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x 1,5 m de planta amb una pla-
taforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inox ida-
ble, muntada sobre daus de formigó

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 190,24
A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                20,44 163,52
BQAM11T0     1,000 u   Torre 1,5x 1,5,1,5m fusta+tobogan                                3.550,00 3.550,00
D060M0C1     1,200 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L    80,27 96,32
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    353,80 5,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.005,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

FQAE42C3     u   Gronxador 2 seients pla,estructura fusta hidrof., a=3,2-3,8m    
Gronx ador amb 2 seients plans de amb recobriment ex terior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2
a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fix ats amb fix acions mecàniques

A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 71,34
A013M000     3,000 h   Ajudant muntador                                                20,44 61,32
B0A63H00     8,000 u   Tac químic D=12mm,carg./v oland./fem.                            3,97 31,76
BQAE42C0     1,000 u   Gronx ador 2 seients pla,estructura fusta hidrof., a=3,2-3,8m    1.617,24 1.617,24
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    132,70 1,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.783,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

19



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS                                                  
FHM11C22     u   Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=2,5m,base plat.+porta,    

Columna d´acer zincat de base troncocònica i fust cilíndric amb imprimació antioxidant i acabats co-
lor negre. Embellidor inferior i superior en fosa dúctil, col·locada sobre dau de formigó. Inclosos els
perns d´ancoratge.

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 5,95
A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            20,41 5,10
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,25 4,81
B064500C     0,130 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          62,92 8,18
BHM11C22     1,000 u   Columna planx a ac.galv .,troncocònica,h=2,5m,UNE-EN 40-5         116,23 116,23
BHWM1000     1,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                       38,94 38,94
C1504R00     0,250 h   Camió cistella h=10m                                            38,97 9,74
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,90 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 189,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

FHN32571     u   Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 70W,preu alt    
Llumenera asimètrica per a v ials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de v apor de sodi a pressió alta de
70 W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 8,32
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            20,41 7,14
BHN32570     1,000 u   Llumenera v ials,cubeta plàst.,v ap.Na press.alta 70W,preu alt    88,59 88,59
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,50 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 104,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

KG342202     m   Conductor Cu antihum.pla,2x1,5mm2,munt.superf.                  
Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x 1,5 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,025 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 0,59
A013H000     0,025 h   Ajudant electricista                                            20,41 0,51
BG342200     1,000 m   Conductor Cu antihum.pla,750V,2x 1,5mm2                          0,72 0,72
BGW34000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.antih.plan.750V                      0,34 0,34
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,10 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

FHNTL111     u   Llum up-light circ.,PAR 20/E27 50W,230V,òpt.fixa,cos inox.,v    
Llum circular per a ex terior del tipus up-light, amb 1 làmpada d'incandescència de designació PAR 20 de 50 W de
potència i portalàmpades E27, òptica fix a, cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inox idable, difusor de
v idre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de protecció IP 679, encastat en pav iments
de terra

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 11,89
A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            20,41 10,21
BHNTL111     1,000 u   Llum up-light circ.,PAR 20/E27 50W,230V,òpt.fix a,cos inox .,v     181,11 181,11
BHUA1100     1,000 u   Làmpada halògena PAR 

20/E27,D=64mm,50W,230V,temp.color=2900K    
12,92 12,92

A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    22,10 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 216,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FHM31H7A     u   Bàcul troncocòn.planxa ac.galv.,h=5m,1m sortint,plat./porta,    
Bàcul troncocònic de planx a d'acer galv anitzat, de 5 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i por-
ta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

A012H000     0,530 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 12,60
A013H000     0,530 h   Ajudant electricista                                            20,41 10,82
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,25 4,81
B064500C     0,220 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          62,92 13,84
BHM31H7A     1,000 u   Bàcul troncocòn.planx a ac.galv .,h=5m,1m sortint,plat./porta,    195,72 195,72
BHWM3000     1,000 u   P.p.accessoris p/bàculs                                         38,94 38,94
C1503000     0,530 h   Camió grua                                                      46,00 24,38
C1504R00     0,530 h   Camió cistella h=10m                                            38,97 20,65
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    28,20 0,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 322,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

FHM41901     u   Creueta acer galv.,llarg.=1,8m,acobl.brida                      
Creueta d'acer galv anitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb brida

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         23,78 2,38
A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            20,41 2,04
BHM41901     1,000 u   Creueta acer galv .,llarg.=1,8m,p/brida                          79,38 79,38
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,40 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 83,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

21



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT TERRES                                   
1.01         m   Desmunt. protecció metàl.lica                                   

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0125000     0,050 h   Oficial 1a soldador                                             23,40 1,17
A0135000     0,050 h   Ajudant soldador                                                20,52 1,03
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,25 3,85
C200S000     0,050 h   Equip tall ox iacetilènic                                        7,68 0,38
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

1.02         m2  Repicat base de formigó existent                                
Repicat de una mitja de 3 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en para-
ments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            19,92 1,99
C1101200     0,050 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              16,58 0,83
C1311120     0,055 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 56,03 3,08
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,00 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

1.03         m   Arrencada barana metàl.lica                                     
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

A0125000     0,050 h   Oficial 1a soldador                                             23,40 1,17
A0135000     0,050 h   Ajudant soldador                                                20,52 1,03
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,25 3,85
C200S000     0,050 h   Equip tall ox iacetilènic                                        7,68 0,38
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

1.04         m3  Ederroc mur maçoneria                                           
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

A0126000     0,200 h   Oficial 1a picapedrer                                           23,02 4,60
A0140000     5,000 h   Manobre                                                         19,25 96,25
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    100,90 1,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 102,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

1.05         u   Desmuntatje caseta i piscina                                    
Desmuntatje de caseta d´intal.lacions i psicina. Inclosa la seva càrrega i transpòrt a abocador contro-
lat. Inclús p.p. d´elements auxiliars.

K21JK011     1,000 u   Enderroc dip.aigua,200-250l,fibrocim.,base sup.obra,m.man.,c    48,85 48,85
K21J2011     8,000 m   Arrencada punt.tubs+acces.instal. dist.aigua superf.,m.man.,    4,49 35,92
L21NU110     1,000 u   Desmuntatge p/subst.bomba,D<2'',a/mitj.manuals,càrr.manual      22,43 22,43
K2183721A    32,750 m2  Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual            6,25 204,69
K2157011A    9,100 m2  Arrencada,plaq.conf.cobert.m.man.,càrrega manual                5,87 53,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 365,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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1.06         u   Desmuntatje zona jocs infantils                                 
Retirada de joc per a infants tipus tobogan, gronxador i molla, enderroc de daus de formigó, i càrre-
ga manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclús càrrega i transport
a abocador controlat.

F21QA701     5,000 u   Retirada joc infant. tobogan/gronx ador,enderr.daus form.,càr    21,61 108,05
F2R64269     2,000 m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residu    7,22 14,44
F2RA61H01    2,000 m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,    10,97 21,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 144,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1.07         m3  Excavació per a rebaix                                          
Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-
mió.

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,25 0,19
C1311120     0,048 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 56,03 2,69
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,20 0,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

1.08         m3  Càrrega manual de residus a dúmper                              
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper
per a transports.

A0140000     0,860 h   Manobre                                                         19,25 16,56
C1505120     0,900 h   Dúmper 1,5t,hidràulic                                           25,29 22,76
A%AUX0010100 1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    16,60 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1.09         m3  Càrrega i transport de residus a planta autoritzada             
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i f ins a 15
km.

C1311120     0,010 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 56,03 0,56
C1501800     0,173 h   Camió transp.12 t                                               38,50 6,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.10         m3  Deposició de residus inerts                                     
B2RA61H01    1,480 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,    7,41 10,97

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

1.11         u   Rasa instal.lació elèctrica                                     
F2221231     13,950 m   Ex cav .rasa instal.15x 30cm,rebl.+compact.m.man.                  9,91 138,24
F228510F     0,630 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.toler.ex cav .,g<=25cm,pi    21,91 13,80
FG22RB1K     13,950 m   Tub corbable corrugat PVC,DN=50mm,3J,250N,canal.sot.            1,63 22,74
FG311306     15,000 m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x 2,5mm2,col.tub                 1,02 15,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 190,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 02 VARIS                                                           
2.01         m3  Paviment de formigó                                             

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, es-
campat mecànic amb maquinaria petita , estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris. Específ ic per exteriors.

A012N000     0,158 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,02 3,64
A0140000     0,275 h   Manobre                                                         19,25 5,29
A0150000     0,160 h   Manobre especialista                                            19,92 3,19
B064E26B     1,000 m3  Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment                        82,93 82,93
B9GZ1210     0,019 t   Pols quars color gris                                           515,62 9,80
C1505120     0,160 h   Dúmper 1,5t,hidràulic                                           25,29 4,05
C1709A00     0,042 h   Estenedora p/pav iment formigó                                   78,42 3,29
C2003000     0,075 h   Remolinador mecànic                                             5,22 0,39
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,10 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 112,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

2.02         m   Formación junt paviment                                         
Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics.

A0150000     0,250 h   Manobre especialista                                            19,92 4,98
C170H000     0,250 h   Màquina tallajunts                                              10,61 2,65
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,00 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

2.03         m3  Subbase de sorra                                                
Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         19,25 0,96
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
B0321000     1,000 m3  Sauló s/garbellar                                               16,36 16,36
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora petita                                         56,95 1,99
C13350C0     0,040 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            66,20 2,65
C1502E00     0,025 h   Camió cisterna 8m3                                              42,60 1,07
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,00 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS

2.04         m2  Terra de cautxú continu                                         

Suministrament i col.locació m2 de terra amortidor en rajoles de 20 mm d'espessor R4405 o equivalent
d'Indústries Agapito o similar. Disponible en color verd i en vermell. Instal·lat segons instruccions del
fabricant i sobre base de sorra de 20cm de gruix.. Fonamentació no inclosa. S´haurà de tenir en com-
te de deixar registrables els preicons d´instal.lacions existents.

UAGAR4405    1,100 u   Baldosa suelo amortiguador                                      39,00 42,90
A0121000     0,500 h   Oficial 1a                                                      23,02 11,51
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         19,25 9,63
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    21,10 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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2.05         ml  Barana amb panells no escalable                                 

Subministrament i instal·lació barrat amb panells. Fabricat en pals de fusta de 90x90 laminada, micro-
empalmada i prèviament tractada en autoclau Nivell IV. Taulers a manera de tancament de 180mm de
polietilè d'alta densitat. Compleix normativa de seguretat EN-1176. Mòduls d'1 i 2 m. Dimensions de l'e-
quip 2 x 0,1 x 0,8 m. Segons documentació adjunta.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................... 99,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

2.06         m   Xarxa protecció                                                 
Xarxa de f il trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de po-
liamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó.

A0121000     0,260 h   Oficial 1a                                                      23,02 5,99
A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             23,78 2,62
A013M000     0,260 h   Ajudant muntador                                                20,44 5,31
B0AB1112     0,080 u   Tensor obert,acer galv .+baga/forqueta,D=1/4"                    0,84 0,07
B1511215     6,000 m2  Xarx a poliam.n/regen.tenac.alt.,4mm,80x 80mm,corda perim.poli    0,12 0,72
B6AZU010     0,180 u   Màstil tub acer galv anitzat,h=6 m p/reix at protecció pistes,    215,07 38,71
D060Q021     0,025 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L    84,86 2,12
A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,90 0,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 55,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

2.07         m3  Mur de maçoneria exterior                                       
Paredat de gruix 40 cm de pedra calcària carejada, de dues cares vistes col·locada amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

A0122000     7,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,02 161,14
A0140000     7,000 h   Manobre                                                         19,25 134,75
D0701641     0,286 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra    81,22 23,23
D6111211     0,400 m3  Pedra calc. carejad. p/maçon.                                   133,73 53,49
A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    295,90 7,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 380,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 EQUIPAMENTS                                                     
3.01         u   Joc amb estructura de fusta, col.locat                          

Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de plan-
ta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques
HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó.
Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta hidro-
fugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb f ixacions mecà-
niques.

FQAM11T0     1,000 u   Torre 1,5x 1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó                   4.005,39 4.005,39
FQAE42C3     1,000 u   Gronx ador 2 seients pla,estructura fusta hidrof., a=3,2-3,8m    1.783,65 1.783,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 5.789,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

3.02         u   Equipament esportiu                                             
Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès
amb sistema de f ixació, tauler de f ibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de ni-
ló, amb una volada de 1,65 m. Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de
3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i
2 ancoratges desmuntables per a f ixació al paviment.

BQS2UB20     1,000 u   Cistella bàsquet mòbil base rodes, taulell fib.v idre,anella     902,39 902,39
BQS2U020     1,000 u   Porteria handbol-futbol sala traslladable tub acer 80x 80mm+x     409,22 409,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.311,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS ONZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

3.03         u   Pintat pista esportiva                                          
Pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE, amb pintura de poliuretà, amb mitjans ma-
nuals, amb neteja prèvia de les marques antigues. Pintat tant per basquet una canasta de basquet.

A012D000     8,000 h   Oficial 1a pintor                                               23,02 184,16
A013D000     8,000 h   Ajudant pintor                                                  20,44 163,52
A0140000     8,000 h   Manobre                                                         19,25 154,00
B0172000     5,000 l   Dissolv ent univ .                                                3,29 16,45
B89ZC100     25,000 kg  Esmalt poliuretà,un compon.                                     6,15 153,75
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    501,70 7,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 679,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

3.04         u   Banc de fusta tropical                                          
Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó.

A0121000     1,140 h   Oficial 1a                                                      23,02 26,24
A0140000     1,140 h   Manobre                                                         19,25 21,95
BQ115TN1     1,000 u   Banc senz.,fusta tropical,llarg.=200cm,17llistons 4x 4cm,resp    169,29 169,29
D060M0B2     0,256 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L    78,69 20,14
A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    48,20 1,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 238,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS                                                  
4.01         u   Llumenera exterior decorativa                                   

.Columna d´acer zincat de base troncocònica i fust cilíndric amb imprimació antioxidant i acabats co-
lor negre. Embellidor inferior i superior en fosa dúctil, col·locada sobre dau de formigó. Inclosos els
perns d´ancoratge. Llumenera tipus canalobre realitzat totalment en fosa i mixta (fosa i mixta d'acer),
acabat en color negre amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada i
acoblada al suport. Tot segons models existents.
Inclòs el repàs de la instal.lació existent.

FHM11C22     1,000 u   Columna planx a ac.galv .troncocònica,h=2,5m,base plat.+porta,    189,19 189,19
FHN32571     1,000 u   Llumenera v ials,cubeta plàst.,v ap.Na press.alta 70W,preu alt    104,28 104,28
KG342202     3,000 m   Conductor Cu antihum.pla,2x 1,5mm2,munt.superf.                  2,18 6,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 300,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS amb UN CÈNTIMS

4.02         u   Focus zona esportiva                                            
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. Creueta d'acer galvanitzat,
de llargària 1,8 m i acoblada amb brida. Inclu ĺ execució de la rassa per pas d´instal.lacions, 

FHNTL111     1,000 u   Llum up-light circ.,PAR 20/E27 50W,230V,òpt.fix a,cos inox .,v     216,46 216,46
FHM31H7A     1,000 u   Bàcul troncocòn.planx a ac.galv .,h=5m,1m sortint,plat./porta,    322,18 322,18
FHM41901     1,000 u   Creueta acer galv .,llarg.=1,8m,acobl.brida                      83,87 83,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 622,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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RESUM DE PRESSUPOST
                                                                
CAPITOL RESUM EUROS %

01 DEMOLICIONS I MOVIMENT TERRES....................................................................................................... 4.518,29 12,40
02 VARIS.................................................................................................................................................... 23.328,80 64,00
03 EQUIPAMENTS ...................................................................................................................................... 7.679,19 21,07
04 INSTAL.LACIONS.................................................................................................................................... 922,52 2,53

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 36.448,80
13,00% Despeses Generals ...................... 4.738,34
6,00% Benefici industrial ......................... 2.186,93

SUMA DE G.G. y  B.I. 6.925,27

18,00% I.V.A. ..................................................................... 7.807,33

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 51.181,40

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 51.181,40

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN MIL CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Canejan, a Febrer de 2011.



PRESSUPOST
                                                                
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT TERRES                                   

1.01         m   Desmunt. protecció metàl.lica                                   

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

72,75 6,52 474,33

1.02         m2  Repicat base de formigó existent                                

Repicat de una mitja de 3 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formi-
gó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

217,32 5,93 1.288,71

1.03         m   Arrencada barana metàl.lica                                     

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

22,95 6,52 149,63

1.04         m3  Ederroc mur maçoneria                                           

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,10 102,36 112,60

1.05         u   Desmuntatje caseta i piscina                                    

Desmuntatje de caseta d´intal.lacions i psicina. Inclosa la seva càrrega i transpòrt a abo-
cador controlat. Inclús p.p. d´elements auxiliars.

1,00 365,31 365,31

1.06         u   Desmuntatje zona jocs infantils                                 

Retirada de joc per a infants tipus tobogan, gronxador i molla, enderroc de daus de formi-
gó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclús
càrrega i transport a abocador controlat.

1,00 144,43 144,43

1.07         m3  Excavació per a rebaix                                          

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecàni-
ca sobre camió.

12,59 2,88 36,26

1.08         m3  Càrrega manual de residus a dúmper                              

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra,
amb dúmper per a transports.

30,46 39,49 1.202,87

1.09         m3  Càrrega i transport de residus a planta autoritzada             

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut
de més de 10 i f ins a 15 km.

30,46 7,22 219,92

1.10         m3  Deposició de residus inerts                                     

30,46 10,97 334,15

1.11         u   Rasa instal.lació elèctrica                                     

1,00 190,08 190,08
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PRESSUPOST
                                                                
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 01 DEMOLICIONS I  MOVIMENT TERRES .............................................................................. 4.518,29
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PRESSUPOST
                                                                
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 VARIS                                                           

2.01         m3  Paviment de formigó                                             

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat mecànic amb maquinaria petita , estesa i vibratge mecànic, remolinat me-
cànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Específic per exteriors.

86,93 112,76 9.802,23

2.02         m   Formación junt paviment                                         

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics.

50,00 7,71 385,50

2.03         m3  Subbase de sorra                                                

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

16,78 23,11 387,79

2.04         m2  Terra de cautxú continu                                         

Suministrament i col.locació m2 de terra amortidor en rajoles de 20 mm d'espessor R4405
o equivalent d'Indústries Agapito o similar. Disponible en color verd i en vermell. Instal·lat
segons instruccions del fabricant i sobre base de sorra de 20cm de gruix.. Fonamentació
no inclosa. S´haurà de tenir en comte de deixar registrables els preicons d´instal.lacions
existents.

83,92 64,36 5.401,09

2.05         ml  Barana amb panells no escalable                                 

Subministrament i instal·lació barrat amb panells. Fabricat en pals de fusta de 90x90 lami-
nada, microempalmada i prèviament tractada en autoclau Nivell IV. Taulers a manera de
tancament de 180mm de polietilè d'alta densitat. Compleix normativa de seguretat EN-1176.
Mòduls d'1 i 2 m. Dimensions de l'equip 2 x 0,1 x 0,8 m. Segons documentació adjunta.

44,00 99,85 4.393,40

2.06         m   Xarxa protecció                                                 

Xarxa de f il trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda pe-
rimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer gal-
vanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó.

47,50 55,89 2.654,78

2.07         m3  Mur de maçoneria exterior                                       

Paredat de gruix 40 cm de pedra calcària carejada, de dues cares vistes col·locada amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

0,80 380,01 304,01

TOTAL CAPITOL 02 VARIS ................................................................................................................................... 23.328,80
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PRESSUPOST
                                                                
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 EQUIPAMENTS                                                     

3.01         u   Joc amb estructura de fusta, col.locat                          

Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5
m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb
estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó.
Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de
fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge f ixats
amb fixacions mecàniques.

1,00 5.789,04 5.789,04

3.02         u   Equipament esportiu                                             

Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm,
contrapès amb sistema de fixació, tauler de f ibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de
tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m. Porteria handbol-futbol sala traslla-
dable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterio amb
tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb
ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per
a f ixació al paviment.

1,00 1.311,61 1.311,61

3.03         u   Pintat pista esportiva                                          

Pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE, amb pintura de poliuretà, amb
mitjans manuals, amb neteja prèvia de les marques antigues. Pintat tant per basquet una
canasta de basquet.

0,50 679,41 339,71

3.04         u   Banc de fusta tropical                                          

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons
de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa,
ancorat amb daus de formigó.

1,00 238,83 238,83

TOTAL CAPITOL 03 EQUIPAMENTS .................................................................................................................... 7.679,19
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PRESSUPOST
                                                                
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS                                                  

4.01         u   Llumenera exterior decorativa                                   

.Columna d´acer zincat de base troncocònica i fust cilíndric amb imprimació antioxidant
i acabats color negre. Embellidor inferior i superior en fosa dúctil, col·locada sobre dau
de formigó. Inclosos els perns d´ancoratge. Llumenera tipus canalobre realitzat totalment
en fosa i mixta (fosa i mixta d'acer), acabat en color negre amb làmpada de vapor de so-
di a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada i acoblada al suport. Tot segons models exis-
tents.
Inclòs el repàs de la instal.lació existent.

1,00 300,01 300,01

4.02         u   Focus zona esportiva                                            

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. Creue-
ta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb brida. Inclu ĺ execució de la rassa
per pas d´instal.lacions, 

1,00 622,51 622,51

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS................................................................................................................ 922,52

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 36.448,80
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