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MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE MILLORA DE LA VIALITAT AL C/ CAMP DELS PRATS, A L’ÀMBIT SITUAT ENTRE EL CENTRE CIVIC “ELS ROURES” I EL PARC DE LA COSTETA 

MEMÒRIA  

L’ajuntament de Begues ha demanat una Assistència tècnica per redactar una memòria valorada per la millora de 

la vialitat al carrer Camp dels Prats, a l’àmbit situat entre el centre cívic “Els Roures” i el Parc de la Costeta. 

En el marc de l’execució de les obres del Parc Urbà a la Parellada (1ª Fase) sorgeix la necessitat d’intervenir en 

aquest espai que permetrà tindre un accés principal al nou Parc. 

 

 

 
 

 

ESTAT ACTUAL  

L’espai actual presenta en general un bon estat però no permet entrar al nou Parc, ja que ens trobem amb un espai 

de tot-ú entre el carrer i la muntanya on s’estableix el nou Parc. La delimitació entre els dos àmbits es produeix 

amb un muret de formigó i una cuneta que recull les aigües existents del carrer mentre que les aigües que venen 

de la muntanya no tenien un sistema superficial de recollida.  

 

A més a més, la senyalització existent com el pas de vianants o les places d’aparcament no estan orientats amb la 

nova entrada.  

 

 

 

 



  
MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE MILLORA DE LA VIALITAT AL C/ CAMP DELS PRATS, A L’ÀMBIT SITUAT ENTRE EL CENTRE CIVIC “ELS ROURES” I EL PARC DE LA COSTETA 

OBJECTE 

Aquesta actuació millorarà la comunicació entre el Parc de la Costeta i el Centre Cívic "Els Roures", alhora que 

proporciona un nou accés al Parc d'acord amb la seva magnitud i funcionalitat. 

 

PROPOSTA 

Les actuacions a realitzar son les següents: 

• Enderroc del muret i cuneta existent 

• Enderroc del paviment existent (asfalt o llamborda) per adequació de les noves zones. 

• Realització de un nova canonada de recollida pluvial 

• Realització de una nova escala per millora la comunicació 

• Pavimentar les noves zones per l’accés al Parc 

• Col·locació de un nou mobiliari urbà que correspon amb el mobiliari del Parc. 

• Plantació de nous arbres amb el seu sistema de reg 

• Nova senyalització amb ampliació del pas de vianants i desplaçament de places d’aparcament, així com la nova 

instal·lació de ressalts. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

PEM VORERA PLAÇA CENTRE CIVIC 27.861,06 € 

PEM CALÇADA PLAÇA CENTRE CIVIC 5.618,09 € 

PEM TOTAL 33.479,15 € 

   

13% DESPESES GENERAL 4.352,29 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 2.008,75 € 

 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE 39.840,19 € 

   

21% IVA 8.366,44 € 

 
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

IVA INCLÒS 
48.206,63 € 

 

LLISTAT DE PLÀNOLS  

• PROPOSTA PLANTA 

• TOPOGRÀFIC DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

 

 

Àrea metropolitana de Barcelona 

Direcció de serveis de l’Espai Públic 

 

 

 

Sara Ferrer, Arquitecte    Natalia Castaños, ETOP                            

Barcelona, gener 2019 
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Parc Urbà a la Parellada. Begues

Precio Medición Importe

VORERA PLAÇA CENTRE CIVIC

Àmbit 01 TREBALLS PREVIS 585,63

Capítol 01 RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 F21QU025 u
Desmuntatge de pilones, senyals de trànsit, baranes i altres elements similars, amb mitjans manuals i
mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal

6,67 3,000 20,01

2 u Reposició de senyals existents en altres punts 188,54 3,000 565,62

TOTAL 585,63

Àmbit 02 ENDERROCS 2.146,31

1 F219U016 m
Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

2,14 55,000 117,70

2 G21D5PPX m
Demolició de cuneta de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i
càrrega sobre camió

17,43 36,000 627,48

3 F219UX30 m
Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

0,84 32,000 26,88

4 F2194XA1 m2
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

6,98 37,800 263,84

5 F21DUX30 m
Demolició d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i
recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat.

5,63 2,000 11,26

6 F21DUX30 m3
Transport i descàrrega de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb dúmper. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per la utilització d'aplecs
intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

5,63 6,180 34,79

7 m Enderroc de muret perimetral i carrega en dumper d'obra 2,50 41,000 102,50

8 m Enderroc de col lector sota cuneta de formigó i carrega en dumper d'obra 1,50 41,000 61,50

9 m2 Enderroc paviment de peces prefabricades de formigó tipus llamborda de la casa ICA 3,66 57,600 210,82

10 ml Enderroc de peça d'encintat i carrega manual en dumper d'obra 1,25 26,000 32,50

11 m2 Excavació de "ull de perdiu", i carrega en dumper d'obra 3,44 57,600 198,14

12 m2 Enderroc de base de formigó fins a 15cm de gruix 6,50 57,600 374,40

13 m2
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,50 10,000 84,50

TOTAL 2.146,31

Àmbit DR DRECERA D11 1.979,42

Capítol 04 SISTEMA VIARI 1.979,42

Subcapítol 02 FERMS I PAVIMENTS

1 F9V2V10Y u
Esglaó amb vorada recta de peces de formigó de 120x36x15 cm, Superstep de Breinco o equivalent,
color blanc, acabat superficial llis stàndard, bisell de 0.7cm., col locada sobre base de formigó i
rejuntada amb morter

29,23 28,000 818,44

2 F9V2V10Z u
Esglaó amb vorada recta de peces de formigó amb sobrecost mecanitzat per a formació de peça
ajustada de mides especials, Superstep de Breinco o equivalent de 36 o 40, color blanc, acabat
superficial llis stàndard, bisell de 0.7cm., col locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter

53,18 7,000 372,26

3 F937V21X m3
Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N , col locat i vibrat

60,39 8,200 495,20

4 F9312V1J m3 Base de tot u artificial, col locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM 19,61 2,646 51,89

5 m2
Encofrat i desencofrat d'escala de formigó, inclosos els graons amb taulons de fusta i pp de tapes.
Amidament per m2 d'escala. Inclou armat de l'escala.

24,35 9,923 241,63

TOTAL 1.979,42

Àmbit PE PERIMETRE 18.366,51

Capítol 04 SISTEMA VIARI 8.790,28

Subcapítol 02 REPOSICIONS 8.790,28

1 F9F16102 m2
Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
col locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

29,44 215,000 6.329,60

2 F9365C11 m3
Base de formigó HM 20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

63,28 32,250 2.040,78

u Suministrament i col locació de peça d'encintat 40x20x7 de formigó prefabricat 16,15 26,000 419,90

TOTAL 8.790,28

Capítol 05 SANEJAMENT 4.266,03

1 F221UA30 m3
Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en roca o en terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar
martells. Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.

17,61 30,000 528,30

2 ml Suministrament i col locació de Tub de PEAD DN 315 per xarxa pluvial 32,30 35,000 1.130,50

3 m3
Sorra. Subministrament i col.locació de sorra per a formació de llit d'assentament i recobriment de tubs
dins de rasa incloent la compactació manual al 95% del Próctor Modificat.

27,63 12,000 331,56

4 m3
Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra.
S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les
operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

15,16 18,000 272,88

5 m3
Transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou
totes les càrregues i transvasaments del material per la utilització d'aplecs intermedis provisionals.
Amidat sobre perfil.

10,07 15,000 151,05

6 u Construcció de pou de registre 100cm fins a 2m d'alçada 325,91 3,000 977,73

7 u
Suministrament i col locació de tapa de fundició ductil per pluvial amb pas lliure de 600mm i marc
aparent quadrat 700x700, clase D400

231,55 3,000 694,65

PRESSUPOST

Parc Urbà a la Parellada. Begues

Precio Medición Importe

PRESSUPOST

8 u Arranjament de tub existent dintre de nou pou de registre 179,36 1,000 179,36

TOTAL 4.266,03

Capítol 10 MOBILIARI URBÀ 5.310,20

1 FQ1314BC u
Banc de formigó 50x46x50 cm. white, acabat smooth, tipus Basic de Breinco o equivalent, col locat
segons plànols

239,91 3,000 719,73

2 FQ1314BL u
Banc de formigó 140x46x50 cm. white, acabat smooth, tipus Basic de Breinco o equivalent, col locat
segons plànols

462,55 1,000 462,55

3 FQ22814X u Paperera de corten model Morella d'Escofet o equivalent, de 50 l de capacitat, totalment col locada 676,24 1,000 676,24

4 FQ4YFT1G u
Subminitrament i col locació de senyalètica informativa G 240 amb vinil inclòs segons detalls de
projecte. Totalment muntada incloses parts proporcionals i petits elements de muntatge.

1.203,68 1,000 1.203,68

5 u Subministrament i col locació d'aparcabicicletes 71,00 11,000 781,00

6 u
Escocell quadrat de planxa d'acer corten de 120x180x20 de 10 mm de gruix, inclos elements metal lics
d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó

349,25 3,000 1.047,75

7 u
Escocell quadrat de planxa d'acer corten de 120x240x20 de 10 mm de gruix, inclos elements metal lics
d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó

419,25 1,000 419,25

TOTAL 5.310,20

Àmbit Z8 XARXA DE REG 284,21

1 F222UR06 m
Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a instal lació de xarxa secundària de reg de 15 cm
d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació

1,83 42,350 77,50

2 FFB2SV01 m
Tub de polietilè de densitat baixa PE32 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 PCT.

2,07 42,350 87,66

3 FJS5UA10 u

Anella per a reg d'arbres formada per 2,5 m de canonada de 16 mm de degoter integrat
autocompensant i antisucció , tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7 unitats de goters de 2,3 l
cada 0,33 m. Finalitzada amb tap terminal i collaret de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns.
Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm

7,04 5,000 35,20

4 FG22TL1K m
Subministrament i col locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,98 42,350 83,85

TOTAL 284,21

Àmbit Z9 JARDINERIA 3.143,73

1 u Suministrament i plantació de Quercus Pubescens tipus exemplar 937,28 1,000 937,28

2 u Suministrament de Quercus Pubescens diàmetre mitjà 30 35cm 588,56 3,000 1.765,68

3 u Suministrament de Quercus Pubescens diàmetre petit 20 25cm 440,77 1,000 440,77

TOTAL 3.143,73

Àmbit ZG GESTIÓ DE RESIDUS 660,25

Capítol 01 GESTIÓ INTERNA 115,26

1 F2R24200 m3
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

11,10 3,000 33,30

2 F2R650E0 m3
Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus inerts o no especials a instal lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

18,84 4,000 75,36

3 F2RA6890 m3
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,60 1,000 6,60

TOTAL 115,26

Capítol 02 GESTIÓ EXTERNA 544,99

Subcapítol 02 ENDERROCS 489,40

1 F2R6506A m3
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 a qualsevol distancia. Inclou on calgui contenidor de 9 o 12 t.
Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

3,98 35,000 139,30

2 F2RA71H0 m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). Mesurat sobre perfil. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

8,73 35,000 305,55

3 F2RA71H5 m3
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002). Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament: metre cúbic)

8,91 5,000 44,55

TOTAL 489,40

Subcapítol 02 PERIMETRE 55,59

1 F2R3426A m3
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 a qualsevol distancia. Inclou on calgui
contenidor de 9 o 12 t. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

3,98 18,000 71,64

2 F2RA7LP0 m3
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil. (Unitat
d'amidament: metre cúbic)

8,73 18,000 157,14

TOTAL 228,78

Àmbit ZS SEGURETAT I SALUT 695,00
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Precio Medición Importe

PRESSUPOST

1 XPASIS1 PA
Partida alçada per a seguretat i salut durant l'execució de les obres, segons Pressupost Annex Seguretat i
Salut.

695,00 1,000 695,00

TOTAL 695,00

IMPORT TOTAL VORERA PLAÇA CENTRE CIVIC 27.861,06

CALÇADA PLAÇA CENTRE CIVIC

Àmbit 02 ENDERROCS 55,59

1 F219UX30 m
Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

0,84 26,000 21,84

2 ml Enderroc de rigola amb mitjans manuals i carrega manual en dumper d'obra 11,25 3,000 33,75

TOTAL 55,59

Àmbit PE PERIMETRE 5.368,96

Capítol 04 SISTEMA VIARI 5.368,96

Subcapítol 02 REPOSICIONS 5.368,96

1 u Suministrament i col locació de rigola 30x30 30,52 12,000 366,24

2 u Jornada de desplaçament d'equip de pintura 1.150,00 1,000 1.150,00

3 u
Resalto para pavimento de color amarillo/negro para velocidad máxima de 30 Km/h de dimensiones
(LxAxh) 500x900x50 mm

321,06 8,000 2.568,48

4 u
Remates semiredondos para resalto para pavimento de color negro para velocidad máxima de 30 Km/h
de dimensiones (LxAxh) 450x900x50 mm

321,06 4,000 1.284,24

TOTAL 5.368,96

Àmbit ZG GESTIÓ DE RESIDUS 53,54

Capítol 02 GESTIÓ EXTERNA 53,54

Subcapítol 02 ENDERROCS 53,54

1 F2R6506A m3
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 a qualsevol distancia. Inclou on calgui contenidor de 9 o 12 t.
Mesurat sobre perfil. (Unitat d'amidament:metre cúbic sobre perfil)

3,98 2,980 11,86

2 m3
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,63 3,300 41,68

TOTAL 53,54

Àmbit ZS SEGURETAT I SALUT 140,00

1 XPASIS1 PA
Partida alçada per a seguretat i salut durant l'execució de les obres, segons Pressupost Annex Seguretat i
Salut.

140,00 1,000 140,00

TOTAL 140,00

IMPORT TOTAL CALÇADA PLAÇA CENTRE CIVIC 5.618,09

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO (PEM) 33.479,15

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO (PEC) 39.840,19




