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Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció no
inclòs, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 14,568 0,781 262,22

E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,15 45,000 0,422 141,75

E2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

22,50 4,250 0,293 95,63

E3FDD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta de
pi per a enceps, per a deixar
el formigó vist.
Inclou una previsió de de
subministrament de mao
29x14x10mm i morter de ciment
en cas de necessitar-ho per
l'estabilització i
impermeabilització de
l'encofrat.

33,23 14,550 1,454 483,50

E6126R1K m2 Encofrat amb maó de 290x140x50
mm, col·locat amb morter 1:2:10
amb ciment CEM II per la
correcta estabilització de
l'encofrat de fusta i per
asegurar-ne l'estanqueitat

62,46 14,550 2,725 908,79

F2191306 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Treballs a
realitzar per la reparació de
les vorades malmeses pels
escocells.

3,80 3,000 0,036 11,40

F2194AK5 m2 Demolició de base de formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

6,47 68,500 1,327 443,20

F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3,83 18,500 0,218 70,86

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

4,39 460,000 6,049 2.019,40

F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de
15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

7,32 50,000 1,0910 366,00

F21B1101 u Demolició d'ancoratges clavats
a terra dins del riu de les
roques de l'antiga passera, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

4,66 28,000 0,3911 130,48

F21B1234 m Desmuntatge de perfil metàl·lic
i cartell, i demolició dels
seus ancoratges amb base de
formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Nota: aquesta partida és una
previsió, s'haurà de revalorar
en el replanteig. 

6,45 11,000 0,2112 70,95

F21Q1121 u Retirada de banc de fusta
convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de la runa sobre camió
o contenidor. L'equipament es
recuperà per tornar-lo a
col·locar en la nova posició

10,21 2,000 0,0613 20,42

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

4,25 1,000 0,0114 4,25

F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa
de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.

2,97 41,000 0,3615 121,77

F221C472 m2 Excavació per rebaix amb
mitjans manuals per tal
d'encastar les roques al
terreny a la zona d'accés
principal al riu

3,94 43,000 0,5116 169,42

F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos,
amb mitjans mecànics

1,68 45,000 0,2317 75,60

F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a
caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació
del 90 % del PM

14,16 7,625 0,3218 107,97

F2R300M0 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de
capacitat

15,40 65,998 3,0419 1.016,37

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F96516E9 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,03 3,000 0,2220 75,09

F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

24,61 10,000 0,7421 246,10

F9H1B152 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D de temperatura
baixa , amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i
compactada

52,35 40,000 6,2622 2.094,00

FBA31314 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, amb pintura
alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

5,80 10,000 0,1723 58,00

FDK26258 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

53,39 1,000 0,1624 53,39

FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

32,25 1,000 0,1025 32,25

FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat,
de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

5,32 19,000 0,3026 101,08

FG312554 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,21 15,000 0,2327 78,15

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG325174 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat
en tub

4,36 15,000 0,2028 65,40

FGD1122E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1000
mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

22,41 1,000 0,0729 22,41

FHN7FE31 u Llumenera simètrica amb difusor
troncocònic de plàstic, amb
làmpada d'halogenurs metàl·lics
150 W, preu alt, amb bastidor
metàl·lic i allotjament per a
equip, acoblada al suport

223,47 1,000 0,6730 223,47

FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors
de 275 mm de diàmetre, amb 1
làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència
i portalàmpades E27,
alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre
texturitzat amb marc d'alumini
i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció
IP663, muntat superficialment

78,67 1,000 0,2431 78,67

FQ115F56 u Col·locació dels banc actuals
restaurats

71,59 2,000 0,4332 143,18

FQ223220 u Paperera mural de planxa d'acer
galvanitzat acabada amb pintura
color negre forja, de 25 l de
capacitat, col·locada sobre
paraments verticals amb
fixacions mecàniques

317,06 1,000 0,9533 317,06

FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb
desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,26 33,000 0,0334 8,58

FR113584 m2 Desbrossada de franges de
terreny de fins a 5 m
d'amplària, amb una alçària de
brossa de més d'1 m i amb menys
de 40 obstacles per km,
mitjançant tractor de 73,5 kW
(100 CV) de potència amb braç
desbrossador, amb un mínim de
dues passades de màquina, sense
recollir la brossa

0,14 9,500 0,0035 1,33

FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió o
contenidor

0,15 503,000 0,2336 75,45

FR227E77 m2 Subsolament de terreny de
trànsit a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor
sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW
(70 a 94 CV) i equip subsolador
amb 5 braços i una amplària de
treball d'1,51 a 1,99 m, per a
un pendent del 12 al 25 %

0,27 509,500 0,4137 137,57

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del
terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent del 12 al 50 %

3,73 46,000 0,5138 171,58

FR341253 m2 Esmena orgànica del sòl amb
compost de classe II d'origen
vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3,
amb una dosi de 25 l/m2,
escampat amb minicarregadora i
mitjans manuals i fresatge de
terreny amb motocultor

2,47 118,000 0,8739 291,46

FR43442B u Subministrament de Fraxinus
angustifolia de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

100,32 4,000 1,2040 401,28

FR4AYCF1 u Subministrament de Carex
pendula en alvèol forestal de
300 cm3

0,70 80,000 0,1741 56,00

FR4AYJF1 u Subministrament de Carex
vulpina en alvèol forestal de
300 cm3

0,61 80,000 0,1542 48,80

FR4E66F1 u Subministrament de Juncus
inflexus en alvèol forestal de
200 cm3

0,70 80,000 0,1743 56,00

FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago
marina d'alçària de 15 a 20 cm,
en alvèol forestal de 200 cm3

0,66 253,000 0,5044 166,98

FR4F48B1 u Subministrament de Melissa
officinalis en test 11x11 cm

1,38 155,000 0,6445 213,90

FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum
vulgare en test 11x11 cm

1,38 155,000 0,6446 213,90

FR4H9K31 u Subministrament de Salvia
officinalis en contenidor de 3
l

2,64 75,000 0,5947 198,00

FR612341 u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 18
a 25 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

43,70 4,000 0,5248 174,80

FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de
petit port en alvèol forestal,
en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg

3,01 953,000 8,5749 2.868,53

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra
d'arbre planifoli de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de
preparació

308,37 2,000 1,8450 616,74

FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o
conífera de 10 a 15 m
d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20
km)

63,59 1,000 0,1951 63,59

G2135123 m3 Enderroc de escala de pedra,
amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió

137,75 2,000 0,8252 275,50

G4BC3100 kg Armadura pels daus de formigó
AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,37 1.288,000 5,2753 1.764,56

G4BCDCGG m2 Armadura perls daus de formigó
AP500 T amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

5,80 29,200 0,5154 169,36

GR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra
d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de
tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació
de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb
mitjans manuals i/o camió grua
en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou
les feines de preparació

208,71 1,000 0,6255 208,71

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

HBBAA101 u Senyal de circulació i
advertencia, normalitzada amb
pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre
60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

166,98 3,000 1,5056 500,94

IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer
galvanitzat de 50x50x2 mm,
col·locat a terra formigonat

12,66 2,500 0,0957 31,65

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra
ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

126,31 2,037 0,7758 257,29

K45CJ714 m3 Formigó autocompactant,
HAF-25/AC/12/I, amb additiu
superplastificant, amb addició
de fibres d'acer, grandària
màxima del granulat 12 mm,
abocat amb bomba

104,92 8,050 2,5259 844,61

K4SPU001 m Perforació amb broca diamantada
de diàmetre 60 mm, amb
dispersió d'aigua i amb
moviment de rotació, sense
percussió. Comprén totes les
broques i les seves corones
diamantades utilitzades en els
treballs de perforació rotativa

213,58 30,000 19,1560 6.407,40

K786TA50 dm3 Segellat instantàni de via
d'aigua en la base de
l'encofrat amb morter
impermeabilitzant pel mètode
d'obturació, monocomponent, de
base ciment + resina,
d'adormiment ultraràpid

20,55 2,910 0,1861 59,80

KQS2UHUJ u Ancoratge metàl·lic amb verilla
roscada AM10x1000 8.8 HDG per a
fixació del dau de formigó
col·locat encastat a la roca
amb morter de resines epoxi,
amb perforació de roca feta amb
màquina amb corona de diamant

11,98 50,000 1,7962 599,00

P22113L2 h Transport amb medis manuals i
mecànics de les roques de menor
pes que es troben a la zona de
la ribera y que no seran
reutilitzades.

200,76 1,000 0,6063 200,76

P222182B h Reubicació de les roques de la
ribera

NOTA: aquesta partida és una
aproximació, es revalorarà en
el replanteig

50,19 24,000 3,6064 1.204,56

P32BD833 u Subjectecables d'acer
inoxidable DIN-741 M14 per
fixar el tensor als daus de
formigó

7,20 13,000 0,2865 93,60

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

P3E5A35D u Perforació de la roca i fixació
del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada
60 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam
a la varilla

31,96 6,000 0,5766 191,76

P3E5A35E u Perforació de la roca i fixació
del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada
60 mm
- varilla d'ancoratge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam
a la varilla

32,50 19,000 1,8567 617,50

P3E5A35J u Perforació de la roca i fixació
del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam femella M12 de
llargada 82 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam
a la varilla

35,18 28,000 2,9468 985,04

P3J22G1C m Subministrament i col·locació
del cable d'acer inoxidable
6x37+1 diàmetre 26mm per fixar
les roques del riu
La mà d'obra serà executada
pels alumnes de l'ETSAV

45,00 32,000 4,3069 1.440,00

P442502C u Subjectecables d'acer
inoxidable DIN-741 M6 per fixar
el cables de les escales

2,72 10,000 0,0870 27,20

P894S240 m2 Pintat de mur exterior de
formigó amb pintura plàstica,
amb acabat llis amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

2,22 250,000 1,6671 555,00

PF22L411 u Ancoratge al dau de formigó per
la posterior fixació del cable.
La partida inclou:
- Platina d'acer inoxidable
d'espesor 20mm i dimensions
30x40 cm
- Resina epoxi
- Soldadura amb una gorgia de
8mm i perímetre 12,56 cm

100,00 4,000 1,2072 400,00

PHR12CCJ u Desactivar lluminària profector
actual

39,61 1,000 0,1273 39,61

PKACHER pa Neteja del mur de formigó amb
aigua a presió.
La partida contempla el lloguer
de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada
pels alumnes de l'ETSAV

240,00 1,000 0,7274 240,00

PQ31C120 u Col·locació abraçadora
reidencial MP-HI 25-31 M8/M10
(25-31 mm) per travar el
moviment de les roques.

4,46 71,000 0,9575 316,66

EUR



Adequació de l´accés al riu

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PR4F48B1 u Borago officinalis format C3L
subministrat per Viver Tres
Turons

1,38 75,000 0,3176 103,50

PRADIAL pa Tall amb una radial dels
perfils d'acer que sobresurten
del mur de formigó.
La partida contempla el lloguer
de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada
pels alumnes de l'ETSAV

24,90 1,000 0,0777 24,90

R32BD833 m Subministrament i col·locació
del cable d'acer inoxidable
6x19+0 diàmetre 8mm per fixar
les escales.
La mà d'obra serà executada
pels alumnes de l'ETSAV

4,68 6,000 0,0878 28,08

TOTAL: 100,0033.459,69

EUR



Amidaments



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 00  OPERACIONS PRÈVIES

1 PRADIAL pa Tall amb una radial dels perfils d'acer que sobresurten del mur de formigó.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

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

1 lloguer radial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PKACHER pa Neteja del mur de formigó amb aigua a presió.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

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

1 lloguer kacher 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 F21B1234 m Desmuntatge de perfil metàl·lic i cartell, i demolició dels seus ancoratges amb base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Nota: aquesta partida és una previsió, s'haurà de revalorar en el replanteig.

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

1 barra metàl·lica talus ribera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cartell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 F21B1101 u Demolició d'ancoratges clavats a terra dins del riu de les roques de l'antiga passera, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

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

1 roca 8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 roca 9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 roca 10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 roca 11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 roca 12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 roca 13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 roca 14 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 G2135123 m3 Enderroc de escala de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

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

1 escalera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

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

1 s'ha considerat un 15% d'esponjament C#*D#*E#*F#
2 accés al riu caseta 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 terres mur de formigó 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

2 F221C472 m2 Excavació per rebaix amb mitjans manuals per tal d'encastar les roques al terreny a la zona d'accés principal al
riu

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

1 s'ha considerat un 15% d'esponjament
2 accés al riu rampa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 accés sota pont 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 P22113L2 h Transport amb medis manuals i mecànics de les roques de menor pes que es troben a la zona de la ribera y que
no seran reutilitzades.

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

1 Roques pes inferior 50 kg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES
Subcapítol 3A  EXECUCIÓ DAU DE FORMIGÓ

1 K4SPU001 m Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense
percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació
rotativa

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

1 dau 1 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
3 dau 3 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 KQS2UHUJ u Ancoratge metàl·lic amb verilla roscada AM10x1000 8.8 HDG per a fixació del dau de formigó col·locat encastat
a la roca amb morter de resines epoxi, amb perforació de roca feta amb màquina amb corona de diamant

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 3

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

1 dau 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 dau 3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 E3FDD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, per a deixar el formigó vist.
Inclou una previsió de de subministrament de mao 29x14x10mm i morter de ciment en cas de necessitar-ho per
l'estabilització i impermeabilització de l'encofrat.

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

1 dau 1 1,000 2,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
4 dau 2 4,000 2,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
5 dau 3 2,000 1,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,500 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
7 dau 4 1,000 3,300 0,500 1,650 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,300 0,500 1,150 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,550

4 K786TA50 dm3 Segellat instantàni de via d'aigua en la base de l'encofrat amb morter impermeabilitzant pel mètode d'obturació,
monocomponent, de base ciment + resina, d'adormiment ultraràpid

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

1 dau 1 1,000 0,240 0,240 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#
4 dau 2 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
5 dau 3 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
7 dau 4 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,230 0,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,910

5 E6126R1K m2 Encofrat amb maó de 290x140x50 mm, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II per la correcta
estabilització de l'encofrat de fusta i per asegurar-ne l'estanqueitat

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

1 dau 1 1,000 2,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
4 dau 2 4,000 2,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
5 dau 3 2,000 1,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,500 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
7 dau 4 1,000 3,300 0,500 1,650 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,300 0,500 1,150 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,550

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 4

6 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 dau 1 1,000 2,400 0,500 0,140 0,168 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,500 0,500 0,140 0,105 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 0,500 0,140 0,112 C#*D#*E#*F#
4 dau 2 4,000 2,500 0,500 0,140 0,700 C#*D#*E#*F#
5 dau 3 2,000 1,500 0,500 0,140 0,210 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,500 0,500 0,140 0,350 C#*D#*E#*F#
7 dau 4 1,000 3,300 0,500 0,140 0,231 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,300 0,500 0,140 0,161 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,037

7 G4BC3100 kg Armadura pels daus de formigó AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 dau 1 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 568,000 568,000 C#*D#*E#*F#
3 dau 3 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.288,000

8 G4BCDCGG m2 Armadura perls daus de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 dau 1 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 2,000 6,300 12,600 C#*D#*E#*F#
3 dau 3 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#
4 dau 4 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200

9 K45CJ714 m3 Formigó autocompactant, HAF-25/AC/12/I, amb additiu superplastificant, amb addició de fibres d'acer, grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba

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

1 dau 1 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 6,300 0,500 3,150 C#*D#*E#*F#
3 dau 3 3,800 0,500 1,900 C#*D#*E#*F#
4 dau 4 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,050

10 PF22L411 u Ancoratge al dau de formigó per la posterior fixació del cable.
La partida inclou:
- Platina d'acer inoxidable d'espesor 20mm i dimensions 30x40 cm
- Resina epoxi
- Soldadura amb una gorgia de 8mm i perímetre 12,56 cm

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

1 dau 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 5

3 dau 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES
Subcapítol 3B  ANCORATGES DE LES ROQUES

1 P3E5A35D u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

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

1 roques menors 100 kg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 escala caseta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 escala sota pont 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P3E5A35E u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'ancoratge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

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

1 roques menors 300 kg 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 merma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 P3E5A35J u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam femella M12 de llargada 82 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

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

1 roques majors 300 kg 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 merma 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES
Subcapítol 3C  REUBICACIÓ DE LES ROQUES

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 6

1 P222182B h Reubicació de les roques de la ribera

NOTA: aquesta partida és una aproximació, es revalorarà en el replanteig

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

1 3 jornades laborals 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES
Subcapítol 3D  FIXACIÓ FINAL DE L'ESTRUCTURA

1 P3J22G1C m Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x37+1 diàmetre 26mm per fixar les roques del riu
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

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

1 tram 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 R32BD833 m Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x19+0 diàmetre 8mm per fixar les escales.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

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

1 escala accés caseta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 escala sota pont 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P32BD833 u Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M14 per fixar el tensor als daus de formigó

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

1 dau 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 dau 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 dau 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 merma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 P442502C u Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M6 per fixar el cables de les escales

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

1 escala caseta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 escala sota pont 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 merma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PQ31C120 u Col·locació abraçadora reidencial MP-HI 25-31 M8/M10 (25-31 mm) per travar el moviment de les roques.

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 7

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

1 tram 1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 merma 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 04  PINTURA

1 P894S240 m2 Pintat de mur exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

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

1 mur de formigó 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 05  SENYALITZACIÓ

1 HBBAA101 u Senyal de circulació i advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 senyalització veins 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 terra lliscant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 acces veins 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 06  ENLLUMENTAT PÚBLIC

1 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 caseta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 caseta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

1 caseta 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 pericó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 bastiment i tapa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

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

1 piqueta connexió terra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PHR12CCJ u Desactivar lluminària profector actual

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

1 llumenària projector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada d'incandescència del tipus A 60 de 60 W
de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb
marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment

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

1 caseta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 07  JARDINERIA
Subcapítol 7A  OPERACIONS PRÈVIES

1 FR113584 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb
menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador,
amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

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

1 canya americana 1 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 canya americana 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 arbust sota el pont 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

2 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

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

1 canyis 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 canyis 3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 boga 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 canyis 4 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 canyis 5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 boga 2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 canyis 6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

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

1 talud 1 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
2 talud 2 1,000 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 07  JARDINERIA
Subcapítol 7B  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

1 FR227E77 m2 Subsolament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1
kW (70 a 94 CV) i equip subsolador amb 5 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent del
12 al 25 %

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

1 canya americana 1 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 canya americana 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 talus 1 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
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4 talus 2 1,000 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 509,500

2 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent del
12 al 50 %

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

1 zona mur de formigó 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 07  JARDINERIA
Subcapítol 7C  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIÒLOGIC DEL SÒL

1 FR341253 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de
0,8 m3, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb
motocultor

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

1 talus 1 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
2 zona baixa talud 2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 07  JARDINERIA
Subcapítol 7D  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES

1 FR43442B u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

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

1 fraxinus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

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

1 medicago 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3 PR4F48B1 u Borago officinalis format C3L subministrat per Viver Tres Turons

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

1 borago officinalis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l

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

1 Salvia officinalis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 FR4F48B1 u Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm

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

1 melissa offinicalis 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

6 FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm

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

1 origanum vulgare 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

7 FR4AYCF1 u Subministrament de Carex pendula en alvèol forestal de 300 cm3

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

1 carex pendula 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 FR4AYJF1 u Subministrament de Carex vulpina en alvèol forestal de 300 cm3

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

1 carex vulpina 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 FR4E66F1 u Subministrament de Juncus inflexus en alvèol forestal de 200 cm3

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

1 juncus inflexus 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 07  JARDINERIA
Subcapítol 7E  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

1 FR612341 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent

EUR
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inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

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

1 fraxinus angustifolia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

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

1 medicago sativa 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
2 borago officinalis 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 salvia officinalis 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 melissa officinalis 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 origanum vulgare 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 carex pendula 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 carex vulpina 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
8 juncus inflexus 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

3 GR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

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

1 xiprer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0A  PRIMERA FASE
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R300M0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

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

1 acces al riu caseta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 terres mur de formigó 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 escala de pedra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 pedres ribera 2,230 2,230 C#*D#*E#*F#
5 residus vegetals 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,430

2 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 escala de pedra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 s'ha considerat un 15% d'esponjament
2 accés al riu caseta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 terres mur de formigó 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 E2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

1 canya americana 1 1,000 4,500 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#
2 canya americana 2 1,000 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
3 arbust sota el pont 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
4 canyis 1 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
5 canyis 3 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
6 boga 1 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
7 canyis 4 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
8 canyis 5 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
9 boga 2 1,000 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#

10 canyis 6 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 Tall en paviment asfalt 460,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 Tall en paviment de formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 escocells grans 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 escocells petits 1,500 7,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

4 F2194AK5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

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

1 escocells grans 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 escocells petits 1,500 7,000 10,500 C#*D#*E#*F#
3 formigó de nateja 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,500

5 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Treballs a realitzar per la reparació de les vorades
malmeses pels escocells.

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

1 Demolició de vorada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'equipament es recuperà per tornar-lo a col·locar en la
nova posició

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

1 bancs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

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

1 anivellació amb asfalt 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 escocells grans 3,600 2,000 0,250 1,800 C#*D#*E#*F#
2 escocells petits 1,500 7,000 0,250 2,625 C#*D#*E#*F#
3 franges 32,000 0,100 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,625

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F9H1B152 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 pavimentació 250,000 0,080 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 F96516E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 vorada escocell 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 04  ELEMENTS URBANS

1 FQ115F56 u Col·locació dels banc actuals restaurats

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

1 bancs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ223220 u Paperera mural de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat,
col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

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

1 paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FHN7FE31 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics 150 W, preu alt,
amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

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

1 llumenera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 06  JARDINERIA
Subcapítol 6A  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS

1 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

1 arbre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 06  JARDINERIA
Subcapítol 6B SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES 

1 FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

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

1 medicago sativa 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 PR4F48B1 u Borago officinalis format C3L subministrat per Viver Tres Turons

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

1 borago officinalis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l

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

1 Salvia officinalis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FR4F48B1 u Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm

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

1 melissa offinicalis 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm

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

1 origanum vulgare 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 06  JARDINERIA
Subcapítol 6C  PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES

1 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

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

1 medicago sativa 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 borago officinalis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 salvia officinalis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 melissa officinalis 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 origanum vulgare 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

2 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

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

1 tipuana tipus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

1 FBA31314 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 senyalització horitzontal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Fase 0B  SEGONA FASE
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R300M0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

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

1 escocells grans 3,600 2,000 0,500 1,100 3,960 C#*D#*E#*F#
2 escocells petits 1,500 7,000 0,250 1,100 2,888 C#*D#*E#*F#
3 franges 32,000 0,100 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
4 formigó nateja 10,000 0,200 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,568

2 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 escocells grans 3,600 2,000 0,500 1,100 3,960 C#*D#*E#*F#
2 escocells petits 1,500 7,000 0,250 1,100 2,888 C#*D#*E#*F#
3 franges 32,000 0,100 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
4 formigó nateja 10,000 0,200 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,568

EUR
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P-1 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-3 E2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-4 E3FDD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, per a deixar el formigó vist.
Inclou una previsió de de subministrament de mao 29x14x10mm i morter de ciment en cas
de necessitar-ho per l'estabilització i impermeabilització de l'encofrat.

33,23 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-5 E6126R1K m2 Encofrat amb maó de 290x140x50 mm, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II per la
correcta estabilització de l'encofrat de fusta i per asegurar-ne l'estanqueitat

62,46 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Treballs a
realitzar per la reparació de les vorades malmeses pels escocells.

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-7 F2194AK5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F21B1101 u Demolició d'ancoratges clavats a terra dins del riu de les roques de l'antiga passera, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 F21B1234 m Desmuntatge de perfil metàl·lic i cartell, i demolició dels seus ancoratges amb base de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Nota: aquesta partida és una previsió, s'haurà de revalorar en el replanteig.

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-13 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'equipament es
recuperà per tornar-lo a col·locar en la nova posició

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-14 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-15 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 F221C472 m2 Excavació per rebaix amb mitjans manuals per tal d'encastar les roques al terreny a la zona
d'accés principal al riu

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,68 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

14,16 €

(CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-19 F2R300M0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3
de capacitat

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-20 F96516E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,03 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-21 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

24,61 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 F9H1B152 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D de
temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 FBA31314 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-24 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

53,39 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-25 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

32,25 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-26 FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-28 FG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,36 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 FHN7FE31 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics
150 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

223,47 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment

78,67 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 FQ115F56 u Col·locació dels banc actuals restaurats 71,59 €
(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 FQ223220 u Paperera mural de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

317,06 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-34 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-35 FR113584 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de
més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-36 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,15 €
(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-37 FR227E77 m2 Subsolament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) i equip subsolador amb 5 braços i una amplària de
treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-38 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent del 12 al 50 %

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 FR341253 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb minicarregadora i
mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 FR43442B u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,32 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 FR4AYCF1 u Subministrament de Carex pendula en alvèol forestal de 300 cm3 0,70 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-42 FR4AYJF1 u Subministrament de Carex vulpina en alvèol forestal de 300 cm3 0,61 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-43 FR4E66F1 u Subministrament de Juncus inflexus en alvèol forestal de 200 cm3 0,70 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-44 FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 FR4F48B1 u Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm 1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l 2,64 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 FR612341 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

43,70 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-49 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-50 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

308,37 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-51 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

63,59 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-52 G2135123 m3 Enderroc de escala de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

137,75 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 G4BC3100 kg Armadura pels daus de formigó AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-54 G4BCDCGG m2 Armadura perls daus de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-55 GR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

208,71 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 HBBAA101 u Senyal de circulació i advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

166,98 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 12,66 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

126,31 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-59 K45CJ714 m3 Formigó autocompactant, HAF-25/AC/12/I, amb additiu superplastificant, amb addició de
fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba

104,92 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 K4SPU001 m Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment
de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades
utilitzades en els treballs de perforació rotativa

213,58 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 K786TA50 dm3 Segellat instantàni de via d'aigua en la base de l'encofrat amb morter impermeabilitzant pel
mètode d'obturació, monocomponent, de base ciment + resina, d'adormiment ultraràpid

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-62 KQS2UHUJ u Ancoratge metàl·lic amb verilla roscada AM10x1000 8.8 HDG per a fixació del dau de formigó
col·locat encastat a la roca amb morter de resines epoxi, amb perforació de roca feta amb
màquina amb corona de diamant

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 P22113L2 h Transport amb medis manuals i mecànics de les roques de menor pes que es troben a la
zona de la ribera y que no seran reutilitzades.

200,76 €

(DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-64 P222182B h Reubicació de les roques de la ribera

NOTA: aquesta partida és una aproximació, es revalorarà en el replanteig

50,19 €

(CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-65 P32BD833 u Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M14 per fixar el tensor als daus de formigó 7,20 €
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-66 P3E5A35D u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

31,96 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 P3E5A35E u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'ancoratge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

32,50 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-68 P3E5A35J u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam femella M12 de llargada 82 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

35,18 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-69 P3J22G1C m Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x37+1 diàmetre 26mm per fixar les
roques del riu
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

P-70 P442502C u Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M6 per fixar el cables de les escales 2,72 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 P894S240 m2 Pintat de mur exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-72 PF22L411 u Ancoratge al dau de formigó per la posterior fixació del cable.
La partida inclou:
- Platina d'acer inoxidable d'espesor 20mm i dimensions 30x40 cm
- Resina epoxi
- Soldadura amb una gorgia de 8mm i perímetre 12,56 cm

100,00 €

(CENT EUROS)

P-73 PHR12CCJ u Desactivar lluminària profector actual 39,61 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-74 PKACHER pa Neteja del mur de formigó amb aigua a presió.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

240,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

P-75 PQ31C120 u Col·locació abraçadora reidencial MP-HI 25-31 M8/M10 (25-31 mm) per travar el moviment
de les roques.

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 PR4F48B1 u Borago officinalis format C3L subministrat per Viver Tres Turons 1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-77 PRADIAL pa Tall amb una radial dels perfils d'acer que sobresurten del mur de formigó.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

24,90 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-78 R32BD833 m Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x19+0 diàmetre 8mm per fixar les
escales.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)



Quadre de preus II
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P-1 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 E2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 E3FDD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, per a deixar el formigó vist.
Inclou una previsió de de subministrament de mao 29x14x10mm i morter de ciment en cas
de necessitar-ho per l'estabilització i impermeabilització de l'encofrat.

33,23 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,13989 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,86309 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13750 €
Altres conceptes 29,47738 €

P-5 E6126R1K m2 Encofrat amb maó de 290x140x50 mm, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II per la
correcta estabilització de l'encofrat de fusta i per asegurar-ne l'estanqueitat

62,46 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

16,97080 €

Altres conceptes 45,48920 €

P-6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Treballs a
realitzar per la reparació de les vorades malmeses pels escocells.

3,80 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-7 F2194AK5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-8 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,83 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-9 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,39 €
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Altres conceptes 4,39000 €

P-10 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,32 €

Altres conceptes 7,32000 €

P-11 F21B1101 u Demolició d'ancoratges clavats a terra dins del riu de les roques de l'antiga passera, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-12 F21B1234 m Desmuntatge de perfil metàl·lic i cartell, i demolició dels seus ancoratges amb base de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Nota: aquesta partida és una previsió, s'haurà de revalorar en el replanteig.

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-13 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor. L'equipament es
recuperà per tornar-lo a col·locar en la nova posició

10,21 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-14 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-15 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.

2,97 €

Altres conceptes 2,97000 €

P-16 F221C472 m2 Excavació per rebaix amb mitjans manuals per tal d'encastar les roques al terreny a la zona
d'accés principal al riu

3,94 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-17 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,68 €
Altres conceptes 1,68000 €

P-18 F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

14,16 €

Altres conceptes 14,16000 €

P-19 F2R300M0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3
de capacitat

15,40 €

Altres conceptes 15,40000 €

P-20 F96516E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,03 €

B96516E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

4,60950 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09686 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,52470 €

Altres conceptes 15,79894 €

P-21 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

24,61 €
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B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,42600 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
Altres conceptes 17,84707 €

P-22 F9H1B152 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D de
temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

52,35 €

B9H1B152 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

48,11000 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-23 FBA31314 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,80 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,54835 €

BBA14100 kg Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials 1,30723 €
Altres conceptes 3,94442 €

P-24 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

53,39 €

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis

16,14000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,19729 €
Altres conceptes 36,05271 €

P-25 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

32,25 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

16,94000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06947 €

Altres conceptes 15,24053 €

P-26 FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

5,32 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,87640 €

Altres conceptes 2,20360 €

P-27 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,21 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,38640 €

Altres conceptes 1,82360 €

P-28 FG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,36 €
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BG325170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

2,08080 €

Altres conceptes 2,27920 €

P-29 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,41 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

9,18000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-30 FHN7FE31 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics
150 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

223,47 €

BHN7FE30 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic amb làmpada d'halogenurs metàl·lics
de 150 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip

207,52000 €

Altres conceptes 15,95000 €

P-31 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment

78,67 €

BHU93111 u Làmpada incandescent de designació A 60, de 60 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 60
W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de
2800 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

0,66000 €

BHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, per a muntar superficialment

64,34000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-32 FQ115F56 u Col·locació dels banc actuals restaurats 71,59 €
Altres conceptes 71,59000 €

P-33 FQ223220 u Paperera mural de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

317,06 €

BQ223220 u Paperera mural de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat

304,87000 €

Altres conceptes 12,19000 €

P-34 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,26 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-35 FR113584 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de
més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa

0,14 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-36 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,15 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-37 FR227E77 m2 Subsolament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) i equip subsolador amb 5 braços i una amplària de
treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

0,27 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-38 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent del 12 al 50 %

3,73 €
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Altres conceptes 3,73000 €

P-39 FR341253 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb minicarregadora i
mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor

2,47 €

BR341250 m3 Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,12175 €
Altres conceptes 1,34825 €

P-40 FR43442B u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,32 €

BR43442B u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 FR4AYCF1 u Subministrament de Carex pendula en alvèol forestal de 300 cm3 0,70 €

BR4AYCF1 u Carex pendula en alvèol forestal de 300 cm3 0,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-42 FR4AYJF1 u Subministrament de Carex vulpina en alvèol forestal de 300 cm3 0,61 €

BR4AYJF1 u Carex vulpina en alvèol forestal de 300 cm3 0,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-43 FR4E66F1 u Subministrament de Juncus inflexus en alvèol forestal de 200 cm3 0,70 €

BR4E66F1 u Juncus inflexus en alvèol forestal de 200 cm3 0,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-44 FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,66 €

BR4F3BF2 u Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-45 FR4F48B1 u Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm 1,38 €

BR4F48B1 u Melissa officinalis en test 11x11 cm 1,38000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-46 FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,38 €

BR4FKDB1 u Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,38000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-47 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l 2,64 €

BR4H9K31 u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 2,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-48 FR612341 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

43,70 €

B0111000 m3 Aigua 0,20040 €
Altres conceptes 43,49960 €

P-49 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €
Altres conceptes 3,00165 €
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P-50 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

308,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,28390 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 3,01752 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 108,50449 €
Altres conceptes 196,56409 €

P-51 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

63,59 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,62500 €

Altres conceptes 57,96500 €

P-52 G2135123 m3 Enderroc de escala de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

137,75 €

Altres conceptes 137,75000 €

P-53 G4BC3100 kg Armadura pels daus de formigó AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01404 €
Altres conceptes 1,35596 €

P-54 G4BCDCGG m2 Armadura perls daus de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,80 €

B0B341C7 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

4,42800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02340 €
Altres conceptes 1,34860 €

P-55 GR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

208,71 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,61468 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 97,61168 €

B0111000 m3 Aigua 0,06680 €
Altres conceptes 110,41684 €

P-56 HBBAA101 u Senyal de circulació i advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

166,98 €

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

71,89000 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75,37000 €
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Altres conceptes 19,72000 €

P-57 IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 12,66 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,41000 €
Altres conceptes 5,25000 €

P-58 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

126,31 €

Altres conceptes 126,31000 €

P-59 K45CJ714 m3 Formigó autocompactant, HAF-25/AC/12/I, amb additiu superplastificant, amb addició de
fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba

104,92 €

B067210F m3 Formigó autocompactant HAF-25/AC/12/I, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de
fibres d'acer

82,78320 €

Altres conceptes 22,13680 €

P-60 K4SPU001 m Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment
de rotació, sense percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades
utilitzades en els treballs de perforació rotativa

213,58 €

B0111000 m3 Aigua 0,06680 €
Altres conceptes 213,51320 €

P-61 K786TA50 dm3 Segellat instantàni de via d'aigua en la base de l'encofrat amb morter impermeabilitzant pel
mètode d'obturació, monocomponent, de base ciment + resina, d'adormiment ultraràpid

20,55 €

B755BH13 kg Morter impermeabilitzant pel mètode d'obturació, monocomponent, de base ciment + resina,
d'adormiment ultraràpid

3,36000 €

Altres conceptes 17,19000 €

P-62 KQS2UHUJ u Ancoratge metàl·lic amb verilla roscada AM10x1000 8.8 HDG per a fixació del dau de formigó
col·locat encastat a la roca amb morter de resines epoxi, amb perforació de roca feta amb
màquina amb corona de diamant

11,98 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,81800 €

VARILLA u VARILLA ROSCADA AM10X1000 8.8 HDG 0,00000 €
Altres conceptes 11,16200 €

P-63 P22113L2 h Transport amb medis manuals i mecànics de les roques de menor pes que es troben a la
zona de la ribera y que no seran reutilitzades.

200,76 €

Altres conceptes 200,76000 €

P-64 P222182B h Reubicació de les roques de la ribera

NOTA: aquesta partida és una aproximació, es revalorarà en el replanteig

50,19 €

Altres conceptes 50,19000 €

P-65 P32BD833 u Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M14 per fixar el tensor als daus de formigó 7,20 €

SUJCABM14 u Sujetacables acer inox. 6x19+1 M14 3,10000 €
Altres conceptes 4,10000 €

P-66 P3E5A35D u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

31,96 €
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V8.8M12 u varilla anclaje M12 1,40000 €

M12 u concamo M12 6,70000 €

BEPOXI l Resina epoxi 0,80760 €
Altres conceptes 23,05240 €

P-67 P3E5A35E u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'ancoratge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

32,50 €

V8.8M12 u varilla anclaje M12 1,40000 €

BEPOXI l Resina epoxi 1,34600 €

M12 u concamo M12 6,70000 €
Altres conceptes 23,05400 €

P-68 P3E5A35J u Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam femella M12 de llargada 82 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla

35,18 €

V8.8M12 u varilla anclaje M12 1,40000 €

BEPOXI l Resina epoxi 1,88440 €

M12 u concamo M12 8,84400 €
Altres conceptes 23,05160 €

P-69 P3J22G1C m Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x37+1 diàmetre 26mm per fixar les
roques del riu
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

45,00 €

CABLE24MM m Cable d'acer inox 6x19+1 24mm 45,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-70 P442502C u Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M6 per fixar el cables de les escales 2,72 €

SUJCABM6 u Sujetacable inox M6 0,70000 €
Altres conceptes 2,02000 €

P-71 P894S240 m2 Pintat de mur exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

2,22 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,22411 €
Altres conceptes -0,00411 €

P-72 PF22L411 u Ancoratge al dau de formigó per la posterior fixació del cable.
La partida inclou:
- Platina d'acer inoxidable d'espesor 20mm i dimensions 30x40 cm
- Resina epoxi
- Soldadura amb una gorgia de 8mm i perímetre 12,56 cm

100,00 €

BEPOXI l Resina epoxi 2,69200 €
Altres conceptes 97,30800 €

P-73 PHR12CCJ u Desactivar lluminària profector actual 39,61 €
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Altres conceptes 39,61000 €

P-74 PKACHER pa Neteja del mur de formigó amb aigua a presió.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

240,00 €

Altres conceptes 240,00000 €

P-75 PQ31C120 u Col·locació abraçadora reidencial MP-HI 25-31 M8/M10 (25-31 mm) per travar el moviment
de les roques.

4,46 €

ABRAZ u Abrazadora 3,45000 €
Altres conceptes 1,01000 €

P-76 PR4F48B1 u Borago officinalis format C3L subministrat per Viver Tres Turons 1,38 €

BR4F48B1 u Melissa officinalis en test 11x11 cm 1,38000 €

BORAGO u Borago offinalis 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-77 PRADIAL pa Tall amb una radial dels perfils d'acer que sobresurten del mur de formigó.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

24,90 €

Altres conceptes 24,90000 €

P-78 R32BD833 m Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x19+0 diàmetre 8mm per fixar les
escales.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV

4,68 €

CABLE8MM u Cable d'acer inox 6x19+0 8mm 4,68000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 00 Operacions prèvies

1 PRADIAL pa Tall amb una radial dels perfils d'acer 24,90 1,000 24,90
Tall amb una radial dels perfils d'acer que sobresurten del mur de
formigó.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV (P - 77)

2 PKACHER pa Nateja del mur de formigó 240,00 1,000 240,00
Neteja del mur de formigó amb aigua a presió.
La partida contempla el lloguer de la maquinaria.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV (P - 74)

TOTAL Capítol 01.0A.00 264,90

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 01 Demolicions

1 F21B1234 m Arrencada de perfil metàl·lic i cartell 6,45 11,000 70,95
Desmuntatge de perfil metàl·lic i cartell, i demolició dels seus
ancoratges amb base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Nota: aquesta partida és una previsió, s'haurà de revalorar en el
replanteig.  (P - 12)

2 F21B1101 u Demolició d'ancoratges clavats a terra 4,66 28,000 130,48
Demolició d'ancoratges clavats a terra dins del riu de les roques de
l'antiga passera, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

3 G2135123 m3 Enderroc de escala de pedra 137,75 2,000 275,50
Enderroc de escala de pedra, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió (P - 52)

TOTAL Capítol 01.0A.01 476,93

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 02 Moviment de terres

1 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal 2,97 41,000 121,77
Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
(P - 15)

2 F221C472 m2 Excavació per rebaix amb mitjans manuals 3,94 43,000 169,42
Excavació per rebaix amb mitjans manuals per tal d'encastar les
roques al terreny a la zona d'accés principal al riu
(P - 16)

3 P22113L2 h Transport de roques de pes no superior a 50 kg 200,76 1,000 200,76
Transport amb medis manuals i mecànics de les roques de menor pes
que es troben a la zona de la ribera y que no seran reutilitzades. (P -
63)

EUR
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TOTAL Capítol 01.0A.02 491,95

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 03 Fonaments i estructures

Subcapítol 3A Execució dau de formigó

1 K4SPU001 m Perforació broca diamantada d:60mm,dispersió aigua,sols moviment
rotació

213,58 30,000 6.407,40

Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió
d'aigua i amb moviment de rotació, sense percussió. Comprén totes
les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs
de perforació rotativa (P - 60)

2 KQS2UHUJ u Ancoratge metàl·lic per a fixació del dau de formigó 11,98 50,000 599,00
Ancoratge metàl·lic amb verilla roscada AM10x1000 8.8 HDG per a
fixació del dau de formigó col·locat encastat a la roca amb morter de
resines epoxi, amb perforació de roca feta amb màquina amb corona
de diamant
(P - 62)

3 E3FDD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi 33,23 14,550 483,50
Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, per a deixar el formigó
vist.
Inclou una previsió de de subministrament de mao 29x14x10mm i
morter de ciment en cas de necessitar-ho per l'estabilització i
impermeabilització de l'encofrat. (P - 4)

4 K786TA50 dm3 Segellat instantàni 20,55 2,910 59,80
Segellat instantàni de via d'aigua en la base de l'encofrat amb morter
impermeabilitzant pel mètode d'obturació, monocomponent, de base
ciment + resina, d'adormiment ultraràpid (P - 61)

5 E6126R1K m2 Encofrat de maó 62,46 14,550 908,79
Encofrat amb maó de 290x140x50 mm, col·locat amb morter 1:2:10
amb ciment CEM II per la correcta estabilització de l'encofrat de fusta i
per asegurar-ne l'estanqueitat (P - 5)

6 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica 126,31 2,037 257,29
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 58)

7 G4BC3100 kg Armadura en barres D 16 mm 1,37 1.288,000 1.764,56
Armadura pels daus de formigó AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 53)

8 G4BCDCGG m2 Armadura en malla D 10 mm 5,80 29,200 169,36
Armadura perls daus de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 54)

9 K45CJ714 m3 Formigonat dels daus 104,92 8,050 844,61
Formigó autocompactant, HAF-25/AC/12/I, amb additiu
superplastificant, amb addició de fibres d'acer, grandària màxima del
granulat 12 mm, abocat amb bomba (P - 59)

10 PF22L411 u Ancoratge per la fixació del cable 100,00 4,000 400,00
Ancoratge al dau de formigó per la posterior fixació del cable.
La partida inclou:
- Platina d'acer inoxidable d'espesor 20mm i dimensions 30x40 cm
- Resina epoxi
- Soldadura amb una gorgia de 8mm i perímetre 12,56 cm
(P - 72)

EUR
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PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.0A.03.3A 11.894,31

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 03 Fonaments i estructures

Subcapítol 3B Ancoratges de les roques

1 P3E5A35D u Ancoratge roques de fins a 100 kg 31,96 6,000 191,76
Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla (P - 66)

2 P3E5A35E u Ancoratge roques de fins a 300 kg 32,50 19,000 617,50
Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam mascle M12 de llargada 60 mm
- varilla d'ancoratge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla (P - 67)

3 P3E5A35J u Ancoratge roques a partir de 300 kg 35,18 28,000 985,04
Perforació de la roca i fixació del ancoratge.
La partda contempla:
- perforació de la roca
- resina epoxi HIT-V
- cancam femella M12 de llargada 82 mm
- varilla d'anclatge V8.8 M12
- previsió per soldar el cancam a la varilla
(P - 68)

TOTAL Subcapítol 01.0A.03.3B 1.794,30

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 03 Fonaments i estructures

Subcapítol 3C Reubicació de les roques

1 P222182B h Reubicació de les roques de la ribera 50,19 24,000 1.204,56
Reubicació de les roques de la ribera

NOTA: aquesta partida és una aproximació, es revalorarà en el
replanteig (P - 64)

TOTAL Subcapítol 01.0A.03.3C 1.204,56

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 03 Fonaments i estructures

Subcapítol 3D Fixació final de l'estructura

EUR
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1 P3J22G1C m Subministrament i col·locació del cable de 26mm 45,00 32,000 1.440,00
Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x37+1
diàmetre 26mm per fixar les roques del riu
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV (P - 69)

2 R32BD833 m Subministrament i col·locació del cable de 8mm 4,68 6,000 28,08
Subministrament i col·locació del cable d'acer inoxidable 6x19+0
diàmetre 8mm per fixar les escales.
La mà d'obra serà executada pels alumnes de l'ETSAV (P - 78)

3 P32BD833 u Subjectecables M14 7,20 13,000 93,60
Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M14 per fixar el tensor als
daus de formigó (P - 65)

4 P442502C u Subjectecables M6 2,72 10,000 27,20
Subjectecables d'acer inoxidable DIN-741 M6 per fixar el cables de les
escales (P - 70)

5 PQ31C120 u Col·locació abraçadora al cable 4,46 71,000 316,66
Col·locació abraçadora reidencial MP-HI 25-31 M8/M10 (25-31 mm)
per travar el moviment de les roques. (P - 75)

TOTAL Subcapítol 01.0A.03.3D 1.905,54

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 04 Pintura

1 P894S240 m2 Pintat de mur exterior de formió 2,22 250,000 555,00
Pintat de mur exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 71)

TOTAL Capítol 01.0A.04 555,00

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 05 Senyalització

1 HBBAA101 u Senyal de prohibició i advertencia 166,98 3,000 500,94
Senyal de circulació i advertencia, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 56)

2 IBBZ2320 m Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat 12,66 2,500 31,65
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 57)

TOTAL Capítol 01.0A.05 532,59

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 06 Enllumentat públic

EUR
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1 FG312554 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2,col.tub 5,21 15,000 78,15
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
27)

2 FG325174 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x16mm2,col.tub 4,36 15,000 65,40
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 28)

3 FG23R915 m Tub rígid acer galvanitzat 5,32 19,000 101,08
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 26)

4 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat 53,39 1,000 53,39
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 24)

5 FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil 32,25 1,000 32,25
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 25)

6 FGD1122E u Piqueta connex.terra
acer,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.terr.

22,41 1,000 22,41

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 29)

7 PHR12CCJ u Desactivar lluminària profector actual 39,61 1,000 39,61
Desactivar lluminària profector actual (P - 73)

8 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors 78,67 1,000 78,67
Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada
d'incandescència del tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades
E27, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre
texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral d'EPDM,
grau de protecció IP663, muntat superficialment (P - 31)

TOTAL Capítol 01.0A.06 470,96

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 07 Jardineria

Subcapítol 7A Operacions prèvies

1 FR113584 m2 Desbrossada franges ampl.<=5m,brossa h>1m,<40 obst./km,tractor
100CV

0,14 9,500 1,33

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una
alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km,
mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa (P - 35)

2 FR111000 m2 Desbrossada terreny desbrossadora braç+capçal fil-disc 0,26 33,000 8,58
Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 34)

EUR
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PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 6

3 FR11R150 m2 Recollida brossa mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten. 0,15 503,000 75,45
Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 36)

TOTAL Subcapítol 01.0A.07.7A 85,36

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 07 Jardineria

Subcapítol 7B Condicionament físic del sòl

1 FR227E77 m2 Subsolament terr.tràns. 0,45m,tractor erugues 70-94CV,5 braços
A=1,51-1,99m,pend.12-25%

0,27 509,500 137,57

Subsolament de terreny de trànsit a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) i equip
subsolador amb 5 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per
a un pendent del 12 al 25 % (P - 37)

2 FR2B1107 m2 Anivellament+repassada terr.,manuals,pend.12-50% 3,73 46,000 171,58
Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent del 12 al 50 % (P - 38)

TOTAL Subcapítol 01.0A.07.7B 309,15

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 07 Jardineria

Subcapítol 7C Condicionament químic i biòlogic del sòl

1 FR341253 m2 Esmena orgànica del sòl 2,47 118,000 291,46
Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen vegetal,
segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 25
l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de
terreny amb motocultor (P - 39)

TOTAL Subcapítol 01.0A.07.7C 291,46

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 07 Jardineria

Subcapítol 7D Subministrament d'arbres i plantes

1 FR43442B u Subministrament Fraxinus angustifolia perím=18-20cm, pa terra
D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ

100,32 4,000 401,28

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 40)

2 FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago marina 0,66 230,000 151,80
Subministrament de Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 44)

3 PR4F48B1 u Subministrament borago officinalis 1,38 70,000 96,60
Borago officinalis format C3L subministrat per Viver Tres Turons (P -
76)

EUR



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 7

4 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia officinalis 2,64 70,000 184,80
Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l (P - 47)

5 FR4F48B1 u Subministrament de Melissa officinalis 1,38 140,000 193,20
Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm (P - 45)

6 FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare 1,38 140,000 193,20
Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm (P - 46)

7 FR4AYCF1 u Subministrament Carex pendula alvèol forest.300cm3 0,70 80,000 56,00
Subministrament de Carex pendula en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
41)

8 FR4AYJF1 u Subministrament Carex vulpina alvèol forest.300cm3 0,61 80,000 48,80
Subministrament de Carex vulpina en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
42)

9 FR4E66F1 u Subministrament Juncus inflexus alvèol forestal 200cm3 0,70 80,000 56,00
Subministrament de Juncus inflexus en alvèol forestal de 200 cm3 (P -
43)

TOTAL Subcapítol 01.0A.07.7D 1.381,68

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 07 Jardineria

Subcapítol 7E Plantacions i trasplantaments d'arbres i plantes

1 FR612341 u Plantació d'arbre planifoli 43,70 4,000 174,80
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 48)

2 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port 3,01 890,000 2.678,90
Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 49)

3 GR6P6245 u Trasplant.obra arbust,h=1-2m,80x80x60cm 208,71 1,000 208,71
Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de
preparació (P - 55)

TOTAL Subcapítol 01.0A.07.7E 3.062,41

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0A Primera Fase

Capítol 08 Gestió de residus

1 F2R300M0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 15,40 53,430 822,82
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 19)

EUR



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 8

2 E2RA73G0 m3 Deposició dipòsit autoritzat de residus de la contrucció 18,00 2,000 36,00
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

3 E2RA7LP0 m3 Deposició dipòsit autoritzat de residus de terra inerts 3,15 45,000 141,75
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

4 E2RA8SB0 m3 Deposició a centre de residus vegetals 22,50 4,250 95,63
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

TOTAL Capítol 01.0A.08 1.096,20

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 01 Demolicions

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa 4,39 460,000 2.019,40
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 9)

2 F219FFC0 m Tall paviment formigó 7,32 50,000 366,00
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 10)

3 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa 3,83 18,500 70,86
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 8)

4 F2194AK5 m2 Demolició base de formigó 6,47 68,500 443,20
Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 7)

5 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó 3,80 3,000 11,40
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Treballs a realitzar per la reparació de les
vorades malmeses pels escocells. (P - 6)

6 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta 10,21 2,000 20,42
Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa
sobre camió o contenidor. L'equipament es recuperà per tornar-lo a
col·locar en la nova posició (P - 13)

7 F21Q2501 u Retirada de paperera 4,25 1,000 4,25
Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 14)

TOTAL Capítol 01.0B.01 2.935,53

Obra 01 Pressupost 00

EUR



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 9

Fase 0B Segona Fase

Capítol 02 Moviment de Terres

1 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos 1,68 45,000 75,60
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 17)

2 F226120A m3 Terraplenada i piconatge 14,16 7,625 107,97
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90 % del PM (P - 18)

TOTAL Capítol 01.0B.02 183,57

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 03 Ferms i paviments

1 F9H1B152 t Paviment mesc.bit.AC 11 surf B 50/70D,temp.baixa,granul.calcari
est-compact.

52,35 40,000 2.094,00

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 22)

2 F96516E9 m Vorada recta de formigó monocapa 25,03 3,000 75,09
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 20)

3 F9E1320A m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu
alt,col.est.sorra-cim.250kg/m3

24,61 10,000 246,10

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 21)

TOTAL Capítol 01.0B.03 2.415,19

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 04 Elements urbans

1 FQ115F56 u Col·locació dels bancs actuals restaurats 71,59 2,000 143,18
Col·locació dels banc actuals restaurats (P - 32)

2 FQ223220 u Paperera mural de planxa d'acer galvanitzat 317,06 1,000 317,06
Paperera mural de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura
color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre paraments
verticals amb fixacions mecàniques (P - 33)

TOTAL Capítol 01.0B.04 460,24

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

EUR
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Capítol 05 Enllumenat públic

1 FHN7FE31 u Canvi de llumenera 223,47 1,000 223,47
Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics 150 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i
allotjament per a equip, acoblada al suport (P - 30)

TOTAL Capítol 01.0B.05 223,47

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 06 Jardineria

Subcapítol 6A Operacions en plantes existents

1 FRE612C0 u Poda planif/conif. h10-15m,cistella
mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<2

63,59 1,000 63,59

Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 51)

TOTAL Subcapítol 01.0B.06.6A 63,59

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 06 Jardineria

Subcapítol 6B Subministrament d'arbres i plantes

1 FR4F3BF2 u Subministrament de Medicago marina 0,66 23,000 15,18
Subministrament de Medicago marina d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 44)

2 PR4F48B1 u Subministrament borago officinalis 1,38 5,000 6,90
Borago officinalis format C3L subministrat per Viver Tres Turons (P -
76)

3 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia officinalis 2,64 5,000 13,20
Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l (P - 47)

4 FR4F48B1 u Subministrament de Melissa officinalis 1,38 15,000 20,70
Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm (P - 45)

5 FR4FKDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare 1,38 15,000 20,70
Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm (P - 46)

TOTAL Subcapítol 01.0B.06.6B 76,68

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 06 Jardineria

Subcapítol 6C Plantacions i transplantament d'arbres

EUR
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1 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port 3,01 63,000 189,63
Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 49)

2 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli 308,37 2,000 616,74
Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 50)

TOTAL Subcapítol 01.0B.06.6C 806,37

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 07 Senyalització

1 FBA31314 m2 Marca vial superficial P-R, pint.alcídica, màq.manual 5,80 10,000 58,00
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 23)

TOTAL Capítol 01.0B.07 58,00

Obra 01 Pressupost 00

Fase 0B Segona Fase

Capítol 08 Gestió de residus

1 F2R300M0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 15,40 12,568 193,55
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 19)

2 E2RA73G0 m3 Deposició dipòsit autoritzat de residus de la contrucció 18,00 12,568 226,22
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

TOTAL Capítol 01.0B.08 419,77

EUR
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Adequació de l´accés al riu

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.0A.00  Operacions prèvies 264,90
Capítol 01.0A.01  Demolicions 476,93
Capítol 01.0A.02  Moviment de terres 491,95
Capítol 01.0A.03  Fonaments i estructures 16.798,71
Capítol 01.0A.04  Pintura 555,00
Capítol 01.0A.05  Senyalització 532,59
Capítol 01.0A.06  Enllumentat públic 470,96
Capítol 01.0A.07  Jardineria 5.130,06
Capítol 01.0A.08  Gestió de residus 1.096,20
Fase 01.0A  Primera Fase 25.817,30

Capítol 01.0B.01  Demolicions 2.935,53
Capítol 01.0B.02  Moviment de Terres 183,57
Capítol 01.0B.03  Ferms i paviments 2.415,19
Capítol 01.0B.04  Elements urbans 460,24
Capítol 01.0B.05  Enllumenat públic 223,47
Capítol 01.0B.06  Jardineria 946,64
Capítol 01.0B.07  Senyalització 58,00
Capítol 01.0B.08  Gestió de residus 419,77
Fase 01.0B  Segona Fase 7.642,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.459,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Fase Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01.0A  Primera Fase 25.817,30
Fase 01.0B  Segona Fase 7.642,41
Obra 01 Pressupost 00 33.459,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.459,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 00 33.459,71

33.459,71

euros





Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.459,71

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.459,71.......................................................................... 2.007,58

13 % Costos Indirectes SOBRE 33.459,71......................................................................... 4.349,76

4 % Seguretat i Salut SOBRE 33.459,71............................................................................ 1.338,39

Subtotal 41.155,44

21 % IVA SOBRE 41.155,44............................................................................................... 8.642,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 49.798,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )
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