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PLANTILLA  OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Replanteig sobre el terreny del plànols projectuals, correccions i posterior confecció de plànol de projecte d'execució1 W1111000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, per a una alçària de brossa de 40 a 90 cm, i un pendent
inferior al 25 %

2 W1315021

AMIDAMENT DIRECTE 4.860,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3 W143000

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

PA Senyalització d'obra diürna i nocturna amb elements homologats.4 W142000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics amb amuntegament previ de les runes disperses i transport a l'abocador, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 25 km

5 W2224235

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PA Tall amb màqina radial de malla electrosoldada situada a la part superior del mur de formigó de la zona del rocòdrom per
a grans. Inclou tall i transport de les restes a abocador controlat.

6 W2224236

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Eliminació de taules d'obra existents amb màquina retroexcavadora petita. Inclou eliminació de la cimetnació i transport de
la runa.

7 W2224237

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PLANTILLA  OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Aportació i estesa de terra vegetal adobada i garbellada, de les característiques fisico-químiques i texturals especificades
a la memòria, amb mitjans mecànics, per al forat de plantació dels arbres, a raó d'un metre cúbic per arbre.

1 W61PTV01

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m3 Aportació i incorporació de terra de prèstec, sense classificar, a granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre
pneumàtics amb accessori anivellador

2 W3216003

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

Euro
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m3 Excavació de terres per a nivellació d'àrea de jocs infantils en terreny dur amb roca, amb mitjans mecànics. Inclou
transport de les terres i retirada de pedres de grans dimensions i de runa que es troben disperses per tota la superfície a
actuar.

3 W311CA23

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment dels senders de formigó estampat en terreny dur, amb mitjans
mecànics. Inclou transport de les terres.

4 W311CA20

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

m3 Subministrament, transport a obra, estesa i compactació de tot-u natural per a subbase dels camins de formigó estampat.
Inclou anivellació i compactació del 95% PM, mesurat després de la compactació.

5 W3216000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m3 Excavació de clot per a plantació d'arbre en terreny dur amb roca, amb mitjans mecànics6 W312K220

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PLANTILLA  OBRA 01
OBRA CIVILCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Voravia recta de peces de formigó per a jardí, de 100x20x23.5 cm, col�locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

1 W4454000

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

m2 Paviment continu de formigó imprès HNE-17,5 N/mm2 de 12 cm. de gruix, amb malla electrosoldada, amb acabat imprès i
color a escollir, amb resistència a l'esllavissada Rd (s/ UNE-ENV 12633) en funció de la ubicació interior (classe 1, 2 o 3) o
exterior (classe 3) d'acord amb CTE-DB-SU-1. Inclosa l'execució de juntes de retracció i construcció, aditius i neteja.
Solera de formigó de recolzament inclosa en el preu.
Inclou extesa i reglejat del formigó, subministre i adició de fibra de polipropilè, subministre i adició de morter de quars
pigmentat per a impressió, texturitzat amb motlle, juntes de dilatació, neteja posterior del paviment amb hidronetejadora i
el subministrament i aplicació de laca de sellat amb acabat brillant.

2 W4345HFE

AMIDAMENT DIRECTE 196,000

ut Construcció de barbacoa amb parament vertical de bloc de formigó massissat i base de matxiembrat per a la col�locació
de llenya. Part superior hortizontal i vertical forrada amb totxo refractari col�locat amb morter de les mateixes
característiques. Inclou reixa abatible que farà de graella i estructura de sostre, acollada al mur de formigó existent
formada per perfils triangulars per a ancorar reixa d'entramat petit que farà les funcions de mataguspires. Competament
acabada segons detalls dels plànols. Inclou mostrador entre barbacoes de mides descrites als plànols i excavació del
terreny per a solera i base de formigó.

3 W7121005

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

ut Subministre i instal3lació de taula formada per taulons de fusta acabat a l'autoclau compost per una taula doble i dos
bancs, de mides descrites als plànols, per a fer pic-nic. 
Tipus SISTEMA MODULAR, MESA PICNIC de Fundició Dúctil Benito o equivalent.
Inclou excavació del terreny per a solera i base de formigó per a taula i bancs. Totalment acabat per al seu ús.

4 W7121006

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Euro
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m3 Construcció de mur de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm i abocat des de camió. Inclou rasa de cimentació amb màquina retroexcavadora.
Inclou acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 3 m

5 E32511B1

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a murs encofrats a
dues cares i base rectilínia, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist

6 E32DU110

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

ut Construcció rentamans amb taulell de formigó i base de bloc de formigó, amb encast de pica prefabricada, amb mides
descrites al plànols. Inclou instal�lació d'aigua fins als dipòsits existents i aixeta encastada. Inclou pou de drenatge d'un
metre cúbic amb graves per al seu desguàs.

7 W7121007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Subministre i instal�lació de dipòsits sobre solera de formigó ancorada amb perfils metal�lics i bigues IPN als murs
existents.

8 W7121008

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PA Reparació de muret de pedra seca existent per especialista i confecció d'escales d'accés d'una plataforma a una altre de
les taules de picnic amb acabat aplacat de pedra igual a l'existent al muret per a connectar les dues zones. Amplada de 3
metres i tants esglaons com determini el terreny existent. Perfectament acabat.

9 W7121009

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Actuacions de paleteria per a dur a terme el sanejament de les parets que es faran servir per a la instal�lació del rocòdrom
per als més petits i per als grans. Consisitens en tapar els forats existents i les canalerers horitzontals dels antics murs de
formigó.

10 W7121010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PLANTILLA  OBRA 01
TRACTAMENTS VEGETALSCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Olea europaea exemplar, en contenidor de 1500 l. A aprovar per la Direcció d'Obra.1 W6251009

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subminstrament de Pinus pinea de 3,5-4 m d'alçada en cepelló metàl�lic.2 W622PH35

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Subminstrament de Cupressus sempervirens stricta de 5-5,5 m d'alçada en contenidor3 W622CS05

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Euro
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m2 Formació de coberta vegetal d'espècies herbàcies mitjançant sembra de barreja de llavors amb la següent formulació per
m2: 10 g Pennisetum clandestinum i Lolium perenne. Inclou treballs inicials de preparació del terreny, subministrament i
distribució d'adob mineral d'alliberació lenta i matèria orgànica incorporat tot amb una labor superficial i pas de corró,
sembra de llavors, distribució de material cubresembres, primers regs amb màniga

4 W6412000

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

ut Poda d'espècies forestals tipus Pinus sp., amb densitat de menys de 500 peus/ha, amb motoserra a una alçada de 5 m.
Per a qualsevol tipus de terreny i pendent i recollida i extracció de residus a les clarianes i trasllat de les restes a abocador
controlat. Es mesura les unitats executades.

5 W652001

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Plantació d'arbre de port mitjà en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 % amb
obertura de clot de plantació amb mitjans mecànics sobre terreny molt dur.

6 W6332000

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

u Plantació d'arbre o palmàcia exemplar en pa de terra, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 % amb obertura
de clot de plantació amb mitjans mecànics sobre terreny molt dur.

7 W6334000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PLANTILLA  OBRA 01
MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subministrament, muntatge i instal�lació de paperera de fusta tractada de forma circular de 200 l de capacitat, amb
sistema basculat.

1 W7211003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Subministre i instal�lació de tanca de fusta de primera qualitat, raspatllada i tractada a l'autoclau amb sals hidrosolubles,
contra fongs i insectes. De 0'80 cm d'alçada vista, cosntituida per taulons de fusta amb l'extrem vist arrodonit, unides amb
2 taulons transversals. Inclòs anclatge al terreny amb fonament de formigó per a cada poste inclòs, peces d'anclatge
inoxidables entre taulons de fusta i neteja.

2 W7531001

AMIDAMENT DIRECTE 107,000

ut Subministrament, muntatge i instal�lació de banc de fusta certificada PEFC (Pan European Forest Certification) model
TARRAGONA
Respatller: si , amb recolçabraços.
Acabat: Autoclau amb sals hidrosolubles de Cu, F i B. Protecció fungicida i insecticida permanent.
Suports de ferro de fundició tractats amb imprimació i pintura tipus Oxiron
Dimensions: 180 cm

3 W7121004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PLANTILLA  OBRA 01
JOCS INFANTILS I ELEMENTS ESPORTIUSCAPITOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m3 Subministrament i estesa de grava per a drenatje per sota del paviment d'arena de l'àrea de seguretat del joc1 JOAR50

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m3 Excavació sobre roca, de terreny dur per a cimentació de jocs i àrea de seguretat segons especificacions del fabricant de
fonamentació dels elements i àrees de seguretat de les mateixes.

2 JOEXC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 estructura 4 torres 120,000 0,250 30,000

C#*D#*E#*F#2 gronxador 5 places 169,000 0,250 42,250

C#*D#*E#*F#3 tirolina 180,000 0,250 45,000

C#*D#*E#*F#4 estructura petits 72,000 0,250 18,000

C#*D#*E#*F#5 gronxador petits 12,000 0,250 3,000

C#*D#*E#*F#6 caseta 4,000 0,250 1,000

C#*D#*E#*F#7 xarxa petits 30,000 0,250 7,500

C#*D#*E#*F#8 altres elements 65,000 0,250 16,250

C#*D#*E#*F#9 rocòdroms 40,000 0,250 10,000

C#*D#*E#*F#10 cimentacions de tots 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 237,000

m2 Subministrament i co�locació de geotèxtil3 JOGETX

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

m3 Subministrament i estesa d'arena per a formació de paviment esmorteïdor de caigudes a l'àrea de seguretat dels jocs
seguint l'especificat per la direcció de l'obra segons normativa vigent. Tipus sorra de Bellpuig o equivalent.

4 JOAR28

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

ut Subministre i instal�lació de tirolina de fusta de més de 30 metres de llargada, 4,15 metres d'amplada postes de 5 metres
d'alçada i diàmtres de 15 a 18 cm, alçada del cable 2,75 metres i longitud de cable de 32 metres, amb rampes de longitud
total de 6,90 metres i amplada 1,20 metres amb alçada de plataforma de 1 metre i pes aproximat de 1300 kg.

per a nens de més de 4 anys

amb els següents components:

-1 estació de sortida
-1 estació d'arribada
-1 cable
-1 peça transportadora
-1 politja amb seient pendular
-1 mecanisme per estació de sortida
-1 mecanisme per estació d'arribada
-2 jocs de topes
-1 dispositiu tensor de diàmetre 20
-1 rampa de dos peces amb 3 suports

inclou les cimentacions següents

-4 daus de formigó de 120x120x70
-4 daus de formigó de 80x80x70
-6 daus de formigó de 60x60x70

Instal�lada en superfície preparada per alçada de caiguda lliure de 1 metre

5 TIRO001

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministre i instal�lació de bloc multijoc de fusta tractada a l'autoclau de 12 metres de llargada per 8 d'amplada amb
torres de construcció fixades amb cargols i feta amb troncs cuadrats de 14x14 centímetres de fusta de roure i coberta feta
amb taulons matxiembrats, barres de bombers d'acer inoxidable i diàmetre 42 milímetres, tobogan d'una peça d'acer
inoxidable de xapa de 2 milímetres de gruix amb laterals elevats de 3 metres de caiguda lliure i 45 centímetres d'amplada.
Preses de grimpada fetes de sorra i resina sintètica amb sistema antirotació. Alçada de plataforma 3 metres.

per a nens de més de 10 anys

amb els següents components:

-4 torre amb 4 teulades
-4 plataformes de 2,15x2,15 metres
-1 barres de bombers fins al balcó
-1 tobogán d'acer inoxidable
-4 passadissos d'unió
-1 pared amb 20 peces de grimpada
-1 pared inclinada
-2 plataformes
-3 escales
-1 accés per xarxa penjant
-1 accés amb anelles per braços

inclou les cimentacions següents

- daus de formigó de 50x115x70
- daus de formigó de 50x50x75
- dau de formigó de 30x70x70
- daus de formigó de 50x50x40

Instal�lada en superfície preparada per alçada de caiguda lliure de 2 metres

Temps aproximat de muntatge de dos persones en 25 hores.

6 BLOC001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministre i instal�lació de 300 preses d'escalada de diferents mides i dificultats per a col�locar a mur de fomrigó existent
per a formar rocòdrom amb itineraris de diferent dificultat, tant per a nens com per a adults.

Inclou:

-peces de resina termoendurida
-barilla roscada per a empotrar a mur de formigó amb epoxi
-cargols de subjecció a mur segons característiques del mateix

7 PRES001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament, muntatge i instal�lació d'estructura combinada amb diversos elements de joc d'aventura, d'alçada de
caiguda lliure aproximada de 2 m, àrea de seguretat aproximada de 50 m2, recomanat per a usuaris de mes de 3 anys.
Inclou senyalització,  transport, eines, materials, maquinària i tot el necessari per a la correcta realització.

amb els següents components:

-1 rampa d'accés amb corda
-1 pont amb travessers oscil�lants
-1 escala d'accés
-1 tobogan
-1 escala estandar
-1 torre amb teulada
-1 torre sense teulada

inclou les cimentacions de tots els postes verticals

8 WJG1ST01

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament, muntatge i instal�lació de gronxador de cinc places en forma de pentàgon segons dibuixos del plànol,
amb superfície total de 13x13 metres i amb alçada de caiguda lliure superior a 1,8 m. . Inclou seients da cautxú amb
cadenes per a anclar-los. Inclou transport, eines, materials, maquinària i tot el necessari per a la correcta realització.

Amb temps aproximat de muntatge de 3 persones a raó de 5 hores cada una.

Inclou 5 cimentacions per a la base de les potes de la mide que determini el fabricant.

9 WJG1CO01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Confecció i col�locació de cartell informatiu de zona infantil segons normativa europea vigent i disseny municipal i cartells
específics per a la zona dels rocòdroms dels més petits i dels grans.

10 WJG0CA01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Subministrament, muntatge i instal�lació de gronxador doble amb alçada de caiguda lliure no superior a 1,2 m. fet amb
fusta natural per a la seva incorporació al medi amb reforços d'acer per a augmentar la seva durabilitat. Inclou transport,
eines, materials i maquinària necessària per a la correcta realització.

Inclou excavació i cimentació de les potes al terra seguint les directrius del fabricant.

Inclou dos seients enganxats mab cadenes de ferro a la part superior del gronxador.

11 JN0CO02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament, muntatge i instal�lació de cabana de fusta fet amb fusta natural per a la seva incorporació al medi amb
reforços d'acer per a augmentar la seva durabilitat. Inclou transport, eines, materials i maquinària necessària per a la
correcta realització.

Inclou excavació i cimentacins al terra seguint les directrius del fabricant.

Inclou teulada de fusta i una taula i dos bancs al seu interior.

Superfície aproximada interior de 4 metres quadrats

Edat d'us a partir dels dos anys i alçada de caiguda lliure 55 cm

Muntatge aproximat de dues persones durant dues hores

12 WJG1C002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministrament, muntatge i instal�lació d'estructura d'escalada amb xarxa per a nens a partir dels 3 anys fet amb fusta
natural per a la seva incorporació al medi amb reforços d'acer per a augmentar la seva durabilitat i xarxa feta amb corda
amb ànima metàl�lica.  Inclou transport, eines, materials i maquinària necessària per a la correcta realització.

Inclou excavació i cimentacins al terra seguint les directrius del fabricant.

Superfície aproximada de l'àrea de seguretat de 30 metres quadrats

Edat d'us a partir dels tres anys i alçada de caiguda lliure 150 cm

Muntatge aproximat de dues persones durant dues hores

13 WJG1C003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ut Subministrament, muntatge i instal�lació de diversos elements amb motius d'animals i tipus poste de fusta per a nens a
partir dels dos anys, fets amb fusta natural per a la seva incorporació al medi i pintats amb colors diversos. Inclou
transport, eines, materials i maquinària necessària per a la correcta realització.

Inclou excavació i cimentacins al terra seguint les directrius del fabricant.

Edat d'us a partir dels dos anys i alçada de caiguda lliure 75 cm

Muntatge aproximat de dues persones durant quatre hores

Amb els següents components:

-1 element tipus drac  de dos metres per un metre
-1 element tipus serp, amb sortides i entrades de terra de 5 metres de llarg i 50 cm d'ample
-3 elements tipus postes verticals amb motius d'animals

14 WJG1C004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Legalització i certificació de l'àrea de jocs infantils per a que estigui en normativa, amb presentació de certificat expedit per
a empresa homologada a tals efectes.

15 WJG1C005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PLANTILLA  OBRA 01
MANTENIMENTCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reg manual per a arbres, amb camió cuba i mànega, i una dotació de 50 l per escossell, durant un període de 8 mesos i a
raó d'un cop cada dues setmanes, (16 regs per arbre)

1 W90J111A

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PLANTILLA  OBRA 01
ALTRESCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Imprevistos (màx 5% del pressupost)1 1001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Mesures i mitjans de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut a justificar2 WASS1001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Confecció i insta�lació de cartell i placa conmemorativa seguint les ordres de la direcció d'obra i tenint en compte les
directrius marcades pel FEDER

3 1002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro


