
PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21BNN30 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl·lica, constituïda per filferro amb triple
protecció galvantitzada (240gr. Zn/m2), inclòs suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Full 1 1,200 254,000 304,800 C#*D#*E#*F#
4 Full 2 1,200 872,000 1.046,400 C#*D#*E#*F#
5 Full 3 1,200 137,000 164,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.515,600

2 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Barrera a desplaçar 1,000 1.104,000 1.104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.104,000

3 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENYALS A DESPLAÇAR 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 SENYALS A ELIMINAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENYALS A DESPLAÇAR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 1,300 1,133 1,473 C#*D#*E#*F#
3 2 0,650 2,700 1,755 C#*D#*E#*F#
4 2 0,650 2,700 1,755 C#*D#*E#*F#
5 3 1,050 2,450 2,573 C#*D#*E#*F#
6 4 0,550 1,700 0,935 C#*D#*E#*F#
7 5 1,100 2,200 2,420 C#*D#*E#*F#
8 6 0,550 1,700 0,935 C#*D#*E#*F#
9 7 0,750 3,300 2,475 C#*D#*E#*F#

10 8 0,600 2,450 1,470 C#*D#*E#*F#
11 9 1,050 1,700 1,785 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 2

12 10 1,575 2,200 3,465 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,040

6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 219,650 219,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,650

7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1.323,480 1.323,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.323,480

8 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5.944,180 3,000 17.832,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.832,540

9 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Illetes deflectores 1,000 119,360 119,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,360

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  ESBROSSADA

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons reum Terres T
2 Desmunt 1,000 98.964,200 98.964,200 C#*D#*E#*F#
3 Terraple 1,000 86.813,400 86.813,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185.777,600

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
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PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 3

Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Desmunt 1,000 34.651,700 34.651,700 C#*D#*E#*F#
3 Terraplè 1,000 26.930,300 26.930,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61.582,000

2 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Desmunt 1,000 592.483,300 592.483,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 592.483,300

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 03  TERRAPLENS

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Esbrossada en terraplè 1,000 86.250,100 86.250,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86.250,100

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Terraplè 1,000 434.660,900 434.660,900 C#*D#*E#*F#
3 Deducció reblerts E3 trasdos i fals tune -1,000 70.648,850 -70.648,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364.012,050

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 04  ESPLANADA
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PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 4

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Desmunt 1,000 15.639,800 15.639,800 C#*D#*E#*F#
3 Terraplè 1,000 12.597,700 12.597,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.237,500

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Desmunt 1,000 15.530,500 15.530,500 C#*D#*E#*F#
3 Terraplè 1,000 11.946,700 11.946,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.477,200

3 G226NN41 m3 Formació d'esplanada per a camins de servei amb sòl adequat procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons resum Terres T
2 Desmunt 1,000 2.467,400 2.467,400 C#*D#*E#*F#
3 Terraplè 1,000 2.435,000 2.435,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.902,400

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 01  PLANTACIO F4

1 GR431003 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pinus halepensis 838,000 838,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,000

2 GR460012 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrasca 838,000 838,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,000

3 GR460011 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3
mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrasca 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

4 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llentiscle 838,000 838,000 C#*D#*E#*F#
2 Càdec 419,000 419,000 C#*D#*E#*F#
3 Botja d'escombres (Dorycnium pentaph 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.467,000

5 GR460032 u Subministrament i plantació garric (Quercus coccifera) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C
mínim 3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Garric 419,000 419,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 419,000

6 GR4A3002 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ginesta 419,000 419,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 419,000

7 GR4A2012 u Subministrament i plantació d'aladern (Rhamuns alaternus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3)
en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 6

1 Aladern 419,000 419,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 419,000

8 GR43N001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pi blanc 838,000 838,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,000

9 GR4A2001 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llentiscle 838,000 838,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 02  PLANTACIÓ F5

1 GR431003 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pi blanc 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 GR431013 u Subministrament i plantació pinassa (Pinus nigra) de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pinassa 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 GR460012 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrasca 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 GR460022 u Subministrament i plantació de roure de fulla petita (Quercus faginea), de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Roure 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

5 GR4A2022 u Subministrament i plantació de marfull (Viburnum tinus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marfull 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
2 Tortellatge (Viburnum lantana) 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

6 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ginebre (Juniperus communis) 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

7 GR4A2012 u Subministrament i plantació d'aladern (Rhamuns alaternus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3)
en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aladern 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

8 GR460032 u Subministrament i plantació garric (Quercus coccifera) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C
mínim 3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Garric 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 62,000

9 GR43N001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pinassa 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

10 GR4DN001 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en
AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanguinyol 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 03  PLANTACIÓ A4

1 GR431003 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en
C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pi blanc 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

2 GR460012 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrasca 1.060,000 1.060,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.060,000

3 GR4A3002 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ginesta 1.060,000 1.060,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.060,000

4 GR4GX001 u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4)
en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Romaní 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

5 GR4G1012 u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula latifolia) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espígol 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

6 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Botja d'escombres (Dorycnium pentaph 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

7 GR4GN001 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Romaní 1.856,000 1.856,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.856,000

8 GR43N001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pi blanc 1.060,000 1.060,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1.060,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 05  PLANTACIÓ ROTONDES

1 GR4AX002 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ginesta 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 GR4GX001 u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4)
en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Romaní 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 GR4G1012 u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula latifolia) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espígol (Lavandula angustifolia) 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 GR510001 u Trasplantament i plantació d'olivera (Olea europaea) o garrofer (Ceratonia siliqua) de qualsevol mida, inclosos
l'arrencament previ a l'execució de l'obra, tots els components i tasques necessàries per al manteniment en
viver i per a la posterior plantació a l'enjardinament del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasplantament oliveres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS

Euro
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AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 11

Titol 5 06  PLANTACIÓ PF

1 GR4A2024 u Subministrament i plantació de llentiscle (Pistacea lentiscus) de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3)
en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llentiscle 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 GR460032 u Subministrament i plantació garric (Quercus coccifera) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C
mínim 3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Garric 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 GR4A2012 u Subministrament i plantació d'aladern (Rhamuns alaternus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3)
en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aladern 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 GR4A2022 u Subministrament i plantació de marfull (Viburnum tinus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marfull 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 07  PLANTACIÓ RIERES

1 GR4FNN01 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar esqueix, en C
mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Heura 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 GR472105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc
12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freixe de fulla petita 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alber 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 GR4D1003 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-3 L,
en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saulic 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 GR4D2002 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saüc 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 08  PLANTACIONS PE

1 GR451004 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 8/10 cm en C
mínim 30 L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA

AMIDAMENTS Data: 28/04/10 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ametller 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#
2 Olivera 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,000

2 GR4AX002 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ginesta 1.111,000 1.111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.111,000

3 GR4GX001 u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4)
en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Romaní 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

4 GR4G1012 u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula latifolia) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espígol 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  PLANTACIONS
Titol 5 09  PLANTACIÓ RIERES SECUNDÀRIES

1 GR471103 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 8/10, a arrel nua, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ulmus minor (om) 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 86,000

2 GR4D2002 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saüc 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
2 Sanguinyol 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,000

3 GR4FNN01 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar esqueix, en C
mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Heura 440,000 440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 02  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES
Titol 5 01  HIDROSEMBRES

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra 126.739,000 126.739,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126.739,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 02  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES
Titol 5 02  TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estesa de terra vegetal 30.011,000 30.011,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.011,000

Euro
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2 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona de l'enllaç de la C-25 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,780

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 03  PANTALLES ACÚSTIQUES
Titol 5 01  PANTALLES ACÚSTIQUES

1 GRP1002 m2 Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en part posteior per a
formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part
proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació,
totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalles acústiques a Can Masot 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 04  MESURES PER A LA FAUNA
Titol 5 01  RIERA RAJADELL

1 N00010025 ud Estudi sobre la nutria en la rigués de Rajadell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estudi de la llúdriga 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NB-99223.9
Capítol 01  VARIANT DE SANT SALVADOR
Titol 3 10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 05  HIDROLOGIA
Titol 5 01  BARRERES DE RETENCIÓ DE SEDIMENTS EN OBRA

1 GR130003 m Barreres de retenció de sediments construides amb bales de palla, ancorades al sòl mitjançant varilles d'acer
corrugat D8 mm, totalment instal·lades, i manteniment durant les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torrent de la Por 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Viaducte de Rajadell 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

Euro
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G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G219U100P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G219U200P-4 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

G21B1002P-5 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G21B3002P-6 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,18 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G21B3004P-7 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de
trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

16,40 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G21B3012P-8 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

44,49 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

G21BNN30P-9 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl·lica, constituïda per
filferro amb triple protecció galvantitzada (240gr. Zn/m2), inclòs suports

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

G221U010P-10 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G221U014P-11 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G2240002P-12 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

G226NN41P-13 m3 Formació d'esplanada per a camins de servei amb sòl adequat procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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G226U030P-14 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

G227U110P-15 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

G227UA15P-16 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

16,24 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G22DU020P-17 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GR130003P-18 m Barreres de retenció de sediments construides amb bales de palla, ancorades al sòl
mitjançant varilles d'acer corrugat D8 mm, totalment instal·lades, i manteniment durant les
obres.

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

GR226541P-19 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %

1.667,48 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

GR3PU010P-20 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GR431003P-21 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 7 mm), en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GR431013P-22 u Subministrament i plantació pinassa (Pinus nigra) de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím.
7 mm), en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

16,60 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GR43N001P-23 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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GR451004P-24 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de
tronc 8/10 cm en C mínim 30 L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GR460011P-25 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GR460012P-26 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 40-60 cm
d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GR460022P-27 u Subministrament i plantació de roure de fulla petita (Quercus faginea), de 40-60 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GR460032P-28 u Subministrament i plantació garric (Quercus coccifera) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GR471103P-29 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 8/10, a arrel nua, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

24,82 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GR471105P-30 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

47,84 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

GR472105P-31 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

74,76 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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GR4AX002P-32 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

GR4A2001P-33 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes
(Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

GR4A2002P-34 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de
senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GR4A2012P-35 u Subministrament i plantació d'aladern (Rhamuns alaternus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GR4A2022P-36 u Subministrament i plantació de marfull (Viburnum tinus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GR4A2024P-37 u Subministrament i plantació de llentiscle (Pistacea lentiscus) de 60-80 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GR4A3002P-38 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3
mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GR4D1003P-39 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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GR4D2002P-40 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

11,01 €

(ONZE EUROS AMB UN CENTIMS)

GR4DN001P-41 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GR4FNN01P-42 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar esqueix, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GR4G1012P-43 u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula latifolia) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

9,91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GR4GN001P-44 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GR4GX001P-45 u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

9,91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GR510001P-46 u Trasplantament i plantació d'olivera (Olea europaea) o garrofer (Ceratonia siliqua) de
qualsevol mida, inclosos l'arrencament previ a l'execució de l'obra, tots els components i
tasques necessàries per al manteniment en viver i per a la posterior plantació a
l'enjardinament del projecte.

416,99 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GR720001P-47 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GRP1002P-48 m2 Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en
part posteior per a formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl.lics
de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació, totalment acabada segons
plànols, sense incloure fonaments

158,29 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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N00010025P-49 ud Estudi sobre la nutria en la rigués de Rajadell 11.914,07 €

(ONZE MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

51,82 €

Altres conceptes 51,82000 €

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,78 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-5 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,48 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,18 €

Altres conceptes 36,18000 €

P-7 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de
trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

16,40 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-8 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

44,49 €

Altres conceptes 44,49000 €

P-9 G21BNN30 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl·lica, constituïda per
filferro amb triple protecció galvantitzada (240gr. Zn/m2), inclòs suports

2,02 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-10 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,57 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-11 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,12 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,10160 €
Altres conceptes 2,01840 €

P-12 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,76 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 0,71000 €

P-13 G226NN41 m3 Formació d'esplanada per a camins de servei amb sòl adequat procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

1,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
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Altres conceptes 1,32000 €

P-14 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 1,02000 €

P-15 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,51 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,67600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 1,78400 €

P-16 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

16,24 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,88096 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,97200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 3,33704 €

P-17 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,33 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-18 GR130003 m Barreres de retenció de sediments construides amb bales de palla, ancorades al sòl
mitjançant varilles d'acer corrugat D8 mm, totalment instal·lades, i manteniment durant les
obres.

12,72 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

BR110002 u Bales de palla de 25 kg. 3,79400 €
Altres conceptes 8,30600 €

P-19 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %

1.667,48 €

Altres conceptes 1.667,48000 €

P-20 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,88 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-21 GR431003 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 7 mm), en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

16,79 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,28000 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,29000 €

BR431003 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçada en C mínim 3 L 4,70000 €
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BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11050 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13680 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11176 €
Altres conceptes 9,16094 €

P-22 GR431013 u Subministrament i plantació pinassa (Pinus nigra) de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím.
7 mm), en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

16,60 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,29000 €

BR431013 u Subministrament de pinassa (Pinus nigra) de 60-80 cm d'alçada en C mínim 3 L 4,52000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11176 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11050 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,28000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13680 €
Altres conceptes 9,15094 €

P-23 GR43N001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

3,82 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02975 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01368 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €

BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del 0,51000 €
Altres conceptes 2,28657 €

P-24 GR451004 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de
tronc 8/10 cm en C mínim 30 L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

60,64 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,79000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11176 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,28000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11050 €

BR451004 u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tron 43,96000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13680 €
Altres conceptes 11,25094 €

P-25 GR460011 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4,99 €
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BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01368 €

BR460011 u Subministrament d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 2 sabes en AF 300 c 0,53000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02975 €
Altres conceptes 3,43657 €

P-26 GR460012 u Subministrament i plantació d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 40-60 cm
d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

9,28 €

BR460012 u Subministrament d'alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia), de 40-60 cm d'alçaria en 2,63000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR823002 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,15000 €
Altres conceptes 5,49316 €

P-27 GR460022 u Subministrament i plantació de roure de fulla petita (Quercus faginea), de 40-60 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

9,28 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR823002 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,15000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR460022 u Subministrament de roure de fulla petita (Quercus faginea), de 40-60 cm d'alçaria en 2,63000 €
Altres conceptes 5,49316 €

P-28 GR460032 u Subministrament i plantació garric (Quercus coccifera) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

9,28 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR823002 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,15000 €

BR460032 u Subministrament de garric (Quercus coccifera) de 40-60 cm d'alçaria en C mínim 3 L 2,63000 €
Altres conceptes 5,49316 €

P-29 GR471103 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 8/10, a arrel nua, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,

24,82 €
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incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11050 €

BR471103 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, d 9,68000 €

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6 cm, incl 3,96000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13680 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,28000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11176 €
Altres conceptes 9,54094 €

P-30 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

47,84 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27360 €

BR471105 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, d 17,27000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22352 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17000 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,45000 €
Altres conceptes 25,45288 €

P-31 GR472105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

74,76 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27360 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17000 €

BR472105 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de 42,91000 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,45000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22352 €
Altres conceptes 26,73288 €

P-32 GR4AX002 u Subministrament i plantació de ginesta (Spartium junceum) de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

9,46 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR4A3X02 u Subministrament de ginesta (Spartium junceum) de 40-60 cm, Ø del coll de l'arrel >3 3,02000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €
Altres conceptes 5,50698 €

P-33 GR4A2001 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes
(Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,

3,86 €
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instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01368 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €

BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del 0,56000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02975 €
Altres conceptes 2,27657 €

P-34 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de
senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

8,91 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR4A2002 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm  i nº 2,42000 €
Altres conceptes 5,47316 €

P-35 GR4A2012 u Subministrament i plantació d'aladern (Rhamuns alaternus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

8,97 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR4A2012 u Subministrament d'aladern (Rhamnus alaternus) de 40-60 cm  i nº ram. 1r terç inferior 2,47000 €
Altres conceptes 5,48316 €

P-36 GR4A2022 u Subministrament i plantació de marfull (Viburnum tinus) de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

8,97 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR4A2022 u Subministrament de marfull (Viburnum tinus) de 40-60 cm  i nº ram. 1r terç inferior mín 2,47000 €
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BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €
Altres conceptes 5,48316 €

P-37 GR4A2024 u Subministrament i plantació de llentiscle (Pistacea lentiscus) de 60-80 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

20,78 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'a 1,28000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11050 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13680 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11176 €

BR4A2024 u Subministrament llentiscle (Pistacea lentiscus) de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 9,79000 €
Altres conceptes 9,35094 €

P-38 GR4A3002 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3
mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

9,65 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR4A3002 u Subministrament de ginesta o ginestell de 40-80 cm, Ø del coll de l'arrel >3 mm i nº ra 3,12000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €
Altres conceptes 5,51316 €

P-39 GR4D1003 u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

11,62 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,29000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR4D1003 u Subministrament de Salix sp de 80-100 cm d'alçària  (nº ram. 1r terç inferior mínim 3)  3,72000 €
Altres conceptes 5,60316 €

P-40 GR4D2002 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

11,01 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,29000 €

BR4D2002 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars  de 60-80 cm d'alçàri 3,14000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €
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BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04250 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €
Altres conceptes 5,57316 €

P-41 GR4DN001 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3,88 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02975 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01368 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR823002 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,15000 €

BR4D2001 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars  de 2 sabes (nº ram. 0,56000 €
Altres conceptes 2,26657 €

P-42 GR4FNN01 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar esqueix, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3,82 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08382 €

BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 1,79000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04250 €
Altres conceptes 1,02316 €

P-43 GR4G1012 u Subministrament i plantació d'espígol (Lavandula latifolia) de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

9,91 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04250 €

BR4G1012 u Subministrament d'espígol (Lavandula latifolia) de 20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç i 3,45000 €
Altres conceptes 5,52698 €

P-44 GR4GN001 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

3,82 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01368 €

BR4G1001 u Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'a 0,51000 €
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BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,02975 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,12000 €
Altres conceptes 2,28657 €

P-45 GR4GX001 u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) de 20-50 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

9,91 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02052 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,86000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR4GX001 u Subministrament de romaní (Rosmarinus officinalis) de 20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r 3,45000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04250 €
Altres conceptes 5,52698 €

P-46 GR510001 u Trasplantament i plantació d'olivera (Olea europaea) o garrofer (Ceratonia siliqua) de
qualsevol mida, inclosos l'arrencament previ a l'execució de l'obra, tots els components i
tasques necessàries per al manteniment en viver i per a la posterior plantació a
l'enjardinament del projecte.

416,99 €

Sense descomposició 416,99000 €

P-47 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,11 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01700 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13140 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25504 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13120 €

B0111000 m3 Aigua 0,01800 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,10500 €
Altres conceptes 0,45236 €

P-48 GRP1002 m2 Execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat en mòduls i tractament d'acabat en
part posteior per a formigó a la vista, nclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl.lics
de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació, totalment acabada segons
plànols, sense incloure fonaments

158,29 €

BB5Z0002 m Subministrament de perfils metàl.lics segons les característiques indicades en plànols 11,64960 €

BB5Z0001 u Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic 2,87000 €

BB510002 m2 Subministrament de panel de formigó porós absorbent, colorejat i amb acabat en part 119,97000 €
Altres conceptes 23,80040 €

P-49 N00010025 ud Estudi sobre la nutria en la rigués de Rajadell 11.914,07 €
Sense descomposició 11.914,07000 €
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NIVELL 5: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.01.10.01.01  PLANTACIO F4 54.091,47
Titol 5 01.01.10.01.02  PLANTACIÓ F5 4.051,70
Titol 5 01.01.10.01.03  PLANTACIÓ A4 55.330,52
Titol 5 01.01.10.01.05  PLANTACIÓ ROTONDES 9.079,90
Titol 5 01.01.10.01.06  PLANTACIÓ PF 960,00
Titol 5 01.01.10.01.07  PLANTACIÓ RIERES 6.248,16
Titol 5 01.01.10.01.08  PLANTACIONS PE 41.306,90
Titol 5 01.01.10.01.09  PLANTACIÓ RIERES SECUNDÀRIES 7.184,38
Titol 4 01.01.10.01  PLANTACIONS 178.253,03
Titol 5 01.01.10.02.01  HIDROSEMBRES 140.680,29
Titol 5 01.01.10.02.02  TERRA VEGETAL 91.067,27
Titol 4 01.01.10.02  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES 231.747,56
Titol 5 01.01.10.03.01  PANTALLES ACÚSTIQUES 24.534,95
Titol 4 01.01.10.03  PANTALLES ACÚSTIQUES 24.534,95
Titol 5 01.01.10.04.01  Riera Rajadell 11.914,07
Titol 4 01.01.10.04  MESURES PER A LA FAUNA 11.914,07
Titol 5 01.01.10.05.01  BARRERES DE RETENCIÓ DE SEDIMENTS EN OBRA 4.261,20
Titol 4 01.01.10.05  HIDROLOGIA 4.261,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

450.710,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.02.01  ESBROSSADA 61.306,61
Titol 4 01.01.02.02  DESMUNTS 2.006.813,64
Titol 4 01.01.02.03  TERRAPLENS 455.042,97
Titol 4 01.01.02.04  ESPLANADA 665.009,65
Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 3.188.172,87
Titol 4 01.01.10.01  PLANTACIONS 178.253,03
Titol 4 01.01.10.02  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES 231.747,56
Titol 4 01.01.10.03  PANTALLES ACÚSTIQUES 24.534,95
Titol 4 01.01.10.04  MESURES PER A LA FAUNA 11.914,07
Titol 4 01.01.10.05  HIDROLOGIA 4.261,20
Titol 3 01.01.10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 450.710,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.638.883,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 36.390,89
Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 3.188.172,87
Titol 3 01.01.10  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 450.710,81
Capítol 01.01  VARIANT DE SANT SALVADOR 3.675.274,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.675.274,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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Capítol 01.01  VARIANT DE SANT SALVADOR 3.675.274,57
Obra 01 Pressupost NB-99223.9 3.675.274,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.675.274,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost NB-99223.9 3.675.274,57

3.675.274,57

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 3.675.274,57

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.675.274,57.................................................... 477.785,69

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.675.274,57....................................................... 220.516,47

Subtotal 4.373.576,73

16,00 % IVA SOBRE 4.373.576,73...................................................................................... 699.772,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.073.349,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MILIONS SETANTA-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS )


