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F9E13204 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat 
a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/ 
m3 de ciment pòrtland i beurada de 
ciment pòrtland 23,88 23,88

FQ11ATP6 u

Banc doble de fusta tropical pintat i 
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 
18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller 
de fusta, cargols i passadors d'acer 
cadmiat i suports de passamà, ancorat 
amb daus de formigó 565,52 565,52

FHR116P1K4VVu

Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m 
d'alçària, ref. 1717 de la serie Fanal 
Rama Led de 4,70 m amb 1 llumenera de 
SANTA&COLE amb 1 llumenera amb 
làmpades de LEDs de potència 90 W, 
col·locat sobre dau de formigó 2.526,67 2.526,67

FQAE6592 u

Gronxador amb 1 plataforma amb xarxa, 
amb estructura de fusta laminada, de 3,2 
a 3,8 m d'amplària i 2,5 m d'alçària, amb 
4 punts d'ancoratge fixats amb formigó 3.903,43 3.903,43

FQAD1160 u
Tobogan amb estructura d'acer pintat i 
pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 4.715,03 4.715,03

XXXXX m2 Regeneració de terrers ajardinades 14,73

FR114564 m2

Desbrossada de franges de terreny de 
fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de 
brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 
obstacles per km, mitjançant tractor de 
73,5 kW (100 CV) de potència amb braç 
desbrossador i sistema d'aspiració amb 
remolc per a recollida de la brossa, amb 
un mínim de dues passades de màquina 0,16

FR24A535 m2

Llaurada de terreny compacte a una 
fondària de 0,3 m, amb tractor sobre 
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 
CV) i equip de llaurada d'una amplària de 
treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent 
inferior al 12 % 0,21

Preus orientatius d'elements d'obra extrets de la base de dades de 
l'ITeC  (BEDEC).



FR4EE6H1 u

Subministrament de Lavandula 
angustifolia ssp. angustifolia en alvèol 
forestal de 400 cm3 0,54

FR71124G m2

Sembra de barreja de llavors per a gespa 
tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb 
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, 
superfície < 500 m2, incloent la cobertura 
de la llavor amb sorra de riu rentada i el 
corronat posterior, i la primera sega 3,56

FR9AUJ10 m

Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada 
lliure, formada per 8 llistons horitzontals 
separats 3 cm, de fusta d'origen tropical 
envernissada, amb certificat d'origen de 
l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats 
amb visos d'acer inoxidable sobre 
muntants de perfils laminats tipus T de 
50x50x5 mm amb una pletina per la part 
interior de 20x10 mm per adossar els 
mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en 
cantonades, pintats amb pintura 
metal·litzada gris, muntats separats 1 
metre, ancorats a fonament encastat al 
paviment i reblert de resines epòxidiques, 
inclòs p/p de porta d'iguals 
característiques i muntada amb 
frontisses metàl·liques pintades i pany 
col·locat interior 287,51 287,51

Equips per a entrenament, amb pal 
vertical i disc rotatiu amb maneta, amb 
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i 
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 
(AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 
cm d'alçària aproximada de les part 
mòbils, fixats a dau de formigó fet in situ 2.376,32 2.376,32

Equips de marxa per a entrenament, amb 
2 peus oscil·lants i barra de subjecció, 
amb estructura d'acer pintat i fixacions i 
eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), 
de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària 
aproximada, fixats a dau de formigó fet in 
situ 2.542,42 2.542,42



FR445419

Subministrament de Morus alba Fruitless 
de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel 
nua 144,49 144,49

FR3P8604 m3

Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 
a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 
m3 i escampada amb mitjans manuals 143,06 143,06


