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1 DADES GENERALS   
        
1.01 Objecte del projecte 
 
El present Projecte té per finalitat, definir les solucions tècniques i econòmiques 
per  a la realització de l’obra d’adequació de l’accés al riu des de la llera oest 
sota el Pont de la Concòrdia (també conegut com a Pont Nou), actuant al camí, 
als seus límits i a la vora i l’interior del riu, després d’un procés de consulta i 
validació per part de l’Ajuntament de Sallent.  
 
1.02 Agents del projecte 
 
Promotor.  
Ajuntament de Sallent. 
  
Redactors.  
Equip 5A, Máster habilitant 2017-1018, ETSAV, UPC. 
e-mail: lucas.manen.civil@gmail.com           t/f. 622424636 
e-mail: albert.agundez@gmail.com            t/f. 615371727 
e-mail: a.corbella.a@gmail.com   t/f. 618546943 
e-mail: martapugdom@gmail.com            t/f. 686645660 
e-mail: javi.balzary@gmail.com    t/f. 626469980 
e-mail: laura.ciriano@gmail.com    t/f. 662333066 
 
  
Col·laboradors.  
Máster habilitant 2017-1018, ETSAV, UPC. 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.01 Antecedents 
 
L’espai on s’actuarà segons el present projecte, se situa a l’extrem esquerre del 
Pont de la Concórdia (Pont Nou). La zona queda delimitada per la carretera que 
passa pel pont, les façanes de la Cristalleria Aluminis Sallentina, els horts de la 
llera del riu, el propi Llobregat, i fins sota el pont. 
 
Són perceptibles tres nivells molt clars, separats entre ells per barreres 
formades pels forts pendents de la zona. El superior (al sud) al que 
anomenarem zona superior ja que és la zona més elevada, és una entrada de 
vehicles cap al camí que ressegueix la llera del riu. El central al que 
anomenarem  zona cruïlla, que és on hi ha el camí. Finalment l’inferior al que 
anomenarem  zona costa, a tocar de l’aigua i separat del camí per un talús d’un 
desnivell de més del 30% en la majoria dels seus punts. Aquest nivell més baix 
té una zona tractada en el passat generant una plataforma de roques 
formigonades entre elles. Actualment l’espai inferior queda completament exclòs 
de l’ús dels vianants degut als forts pendents del terreny i a que no hi ha cap 
pas habilitat per a la circulació d’un lloc a l’altre. Pel que fa a la part del camí, el 
vehicle n’és el principal agent beneficiat (tant per als treballadors dels horts, 
com per als propietaris dels habitatges amb garatge al llarg de la llera del riu). 
Això és degut novament al pendent i també al mal estat degut al desgast que ha 
sofert el tros de camí contigu a la zona asfaltada (la zona superior). 
 
La part inferior és una zona del Llobregat de relatiu senzill accés. No per la seva 
connexió amb el camí o carrer ja que hi ha un talús precedit per un muret d’un 
metre mig d’alçada, sinó perquè té en primer lloc una plataforma a l’extrem de 
la resclosa que està feta a base de roca i formigó, amb un pendent del 20% que 
va acostant a la línia de costa. Un cop arribats a baix es pot circular relativament 
pel costat del riu arribant-hi a entrar fins i tot degut a la seva base rocosa fixa. 
Hi ha diversos espais d’aquest terra que està per sobre del nivell de l’aigua 
permetent-li l’entrada a les persones fins a un cert punt (sempre condicionat pel 
moment de l’any i les condicions meteorològiques que fan variar aquest nivell 
cada dia). També hi ha una gran quantitat de roques de dimensions d’entre 
0.04m3 fins a 0.5m3 apilades entre elles o simplement col·locades en punts del 
riu i de la llera.     
 
L’espai general es percep com a atzucac ja que en té la imatge degut a la manca 
d’il·luminació, mobiliari urbà, accessibilitat del lloc, solitud, existència de la 
canya invasora, etc.  
Per altra banda però, al analitzar-la hi detectem un gran potencial degut a la 
seva posició a l’entrada del poble pel Pont Nou, venint del carrer de l’Estació, 
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(que és la prolongació de la carretera paral·lela a la C-16, antiga carretera 
Manresa-Berga). El pont es creua amb el camí rural que ressegueix la llera oest 
del Llobregat i que desemboca als horts convertint-se alhora en el punt de canvi 
del poble de la part urbana a la rural.  
 
Finalment, és necessari fer menció a la Fàbrica Vella, ubicada a l’altre banda del 
riu, amb una gran presència esdevenint la corona de la perspectiva des de 
l’àmbit, el qual amb el propi pendent crea una mena d’amfiteatre enfocant-la.   
 
 
2.02 Emplaçament 
 
L’àmbit d’actuació del present projecte queda delimitat per la carretera que 
passa pel pont, les façanes de la Cristalleria Aluminis Sallentina, els horts de la 
llera del riu, el propi Llobregat, i fins sota el pont. 
 
La superfície de l’àmbit d’actuació és aproximadament de 4800m2. 
 
-Zona dins del riu: 2300m2 
-Zona llera i camí: 1000m2 
-Zona accés vehicles: 1500m2  
 
 
2.03 Condicionaments generals 
 
L’espai té un problema d’accessibilitat per a tot tipus de públic. Entre la zona de 
costa i el camí no hi ha cap accés clar. Només unes escales de 80cm d’ample 
que arriben a baix però l’últim graó superior dóna al mig del talús. A la part nord 
hi ha unes roques col·locades una sobre l’altre de 87cm d’alçada en total que per 
ara només permeten una baixada acrobàtica. 
 
El camí té una amplada de 4m i en el nostre punt es ramifica en tres. Un que 
surt de l’àmbit en direcció nord seguint el riu per la zona dels horts. El segon 
puja per un carrer de 5m que sense voreres que té un ús bàsicament 
d’aparcament però que va de la cruïlla al carrer de l’Estació. En tercer lloc, gira 
cap a la nostra zona superior de l’àmbit, la sud, on va canviant la materialitat, 
passant a ser de camí de terra a paviment formigonat però amb nombroses 
irregularitats i forats, fins a convertir-se finalment en un espai asfaltat que 
arriba  tenir 25m d’ample a l’arribar al Pont de la Concòrdia, tenint en aquest 
últim tram, dos carrils de sortida, un d’entrada i una illeta de la dimensió d’un 
carril. Les aceres contigües a aquests carrils estan compostes per panots. La 
nord té 4.5m d’ample i hi ha dos bancs, dos arbres tipuana i un xiprer. La sud 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent  

| UPC - ETSAV 

9 

acaba tenint una amplada d’11m i té al seu interior un parterre de gespa de 
135m2. Té accés a la cristalleria Sallentina S.L.   
Entre la zona superior i el camí hi ha un mur de contenció de formigó d’entre 
2.5m i 4m. Amb una barana d’acer d’1m d’alçada.  
Informació a tenir en compte: 
 
-Després de les reunions amb la Agència  Catalana de l’Aigua (ACA), un 
condicionant per a l’actuació dins el riu Llobregat, és l’ús de peces amb un pes 
superior als 600-700 Kg en cas que vagin independentment i sense ancorar-se 
enlloc, per evitar que les possibles riuades se les enduguin. 
-S’ha de mantenir l’accés al garatge de l’habitatge que hi ha a la zona cruïlla. De 
la mateixa manera s’ha de seguir permetent el pas de vianants per les voreres 
d’ambdós bandes del carrer.  
-Quan es realitzin excavacions s’haurà de tenir en compte la posició per la que 
passen les instal·lacions que van pel terra com és el cas de les aigües residuals. 
Estan definides les actuals en els plànols 10.A, 11.A, 12.A, 14.A del 
“Document2: Plànols”. 
 
 
2.04 Informació urbanística 
 
L’àrea del projecte està dividida a nivell de classificació del sòl en dos grans 
parts: una part que no es troba en sòl urbà i l’altre es troba en sòl urbà 
consolidat.  
L’àrea on hi ha la zona costa i la zona cruïlla està definida pel POUM com a sòl 
no urbà (en alguns casos, viari) perquè estan situats dins el sistema hidrològic 
del riu, i per tant és un sòl de protecció especial amb les restriccions exigides per 
la Memòria del POUM. EL projecte necessita l’aprovació de les institucions 
pertinents (per exemple l’ACA). 
L’àrea del sòl urbà consolidat és la zona superior, on el POUM hi té previst un 
pàrquing tot i que encara no te una definició clara en l’actualitat. 
 
 
2.05  Estat actual i reportatge fotogràfic 
 
Característiques del lloc.  
  
L’espai on cal actuar està compost per la zona costanera el riu Llobregat ubicada 
entre la resclosa de la Fàbrica Vella i el Pont de la Concòrdia, tota la zona del 
camí i la cruïlla actualment en mal estat pel que fa a la pujada cap al carrer i 
aquest carrer amb capacitat actual per ubicar-hi 3 carrils còmodament.  
El riu té una bona part accessible gràcies a la plataforma que hi ha a l’extrem de 
la resclosa coincidint amb la part més propera al nostre camí. 
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 Il·lustració 1: Vista des de l’interior del riu. Font: Pròpia 
 
 

 
Il·lustració 2: Vista des de sota el pont . Font: Pròpia 
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Organització funcional  
  
La part inferior de l’àmbit, no té cap mena d’ús ciutadà. El més normal és veure 
la zona sense que s’hi dirigeixi ningú en tot el dia. Té una zona adequada a 
l’extrem de la resclosa per al pas dels peixos durant l’època de reproducció. Tota 
la part interior del riu està poblada per ànecs. Així doncs és una zona amb 
activitat animal però no humana. 
 
Al observar el camí, el que detectem és que no té un flux molt alt ni de vianants 
ni de vehicles, però al llarg del dia n’hi van passant. Pel que fa a vianants 
bàsicament hi trobem persones passejant gossos durant tot el dia. Les cases 
que tenen accés al camí (ja fora de l’àmbit) també tenen accés al poble pel 
carrer de l’Estació així que generalment hi surten per allà. La circulació rodada a 
la inversa que la vianant, si que és d’ús gairebé exclusiu dels veïns ja que es fa 
servir sobretot d’aparcament, per les cases del camí, que tot i que quedin fora 
de l’àmbit, condicionen el camí dins del nostre perímetre. A la cruïlla si que és 
habitual trobar-hi cotxes aparcats gairebé cada dia, augmentant la seva densitat 
els diumenges ja que és el dia de mercat (ubicat a la Plaça Catalunya a l’altra 
banda del pont). Per tant veiem que és un àmbit que es comporta bastant com 
a espai de pas més que com a estada ja que tot i tenir  potencialitat no té la 
capacitat per oferir el que té.  
 

 
 Il·lustració 3: Vista de la cruïlla des de la zona superior. Font: Pròpia 
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Topografia  
  
De dalt a baix tenim els següents desnivells de mitjana: 
 
-El camí formigonat que baixa de la zona superior a la cruïlla: 24% 
-El camí que va per la llera del riu: 8% 
-El talús entre el camí i la zona costanera: 37% 
 
En el cas del 24% el problema és el pendent i l’estat del paviment que condueix 
la baixada. 
Pel que fa al 37%, a part del pendent, no és que estigui en mal estat sinó que 
simplement no és accessible per a cap tipus de públic a no ser que s’estigui 
disposat a trepar. En la majoria de la seva llargada el talús és terra i herba fins 
que aquest arriba a l’últim metre abans de la cota més baixa, on es transforma 
en un mur de pedra. La plataforma de roques i formigó per on pugen els peixos 
té un desnivell del 20% i és una zona agradable amb orientació sud molt a prop 
de l’aigua a la qual no s’hi arriba si no és per mitjà del talús o de les pedres 
col·locades una sobre l’altre a la part extrema nord del talús.   
 

 
 Il·lustració 4: Talús entre plataforma dels peixos i camí. Font: Pròpia 
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Circulacions  
  
La principal circulació rodada es produeix per el tema de l’aparcament a la cruïlla 
i sobretot al llarg del camí. Així doncs de la mateixa manera que es va 
sobredimensionar la secció de la part destinada als cotxes pel carrer que passa 
per sobre del Pont de la Concòrdia, notem que està sobredimensionada la 
sortida que té cap a la zona superior del nostre àmbit. En contraposició a la 
secció del camí que si que té una dimensió que es correspon a la activitat que hi 
dóna ús amb els seus 4 metres d’ample.   
  
També fan servir l’entrada des del pont així com la cruïlla els usuaris dels horts 
que en alguns casos fins i tot hi estan treballant persones que no són ni de 
Sallent sinó que d’altres poblacions del Bages. Aquests usuaris entren a Sallent 
ja sigui per l’entrada Sallent Nord o Sallent Sud des de la C-16 i es dirigeixen 
fins la nostra cruïlla baixant del Pont Nou, aparcant allà en molts casos o seguint 
cap al nord seguint els horts que hi ha més lluny.   
 

 
Il·lustració 5: Vista del camí i Pont de la Concòrdia. Font: Pròpia 
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Paviments i acabats  
  
El paviment de la part superior és asfalt en el seu tram d’accés de vehicles i de 
panots i parterre de gespa per a l’accés de vianants.  
Hi ha una línia on acaba l’asfalt i comença la zona de més pendent, on en un 
passat els mateixos veïns hi van abocar formigó per fer més senzilla la pujada i 
que no s’hi formessin aragalls. De tota manera hi segueixen havent 
irregularitats que en compliquen la circulació. Al final d’aquest tram formigonat 
s’arriba al camí de terra.  
A la part inferior el bàsicament hi ha dues coses. Pedres reomplertes de formigó 
en la plataforma i base sòlida rocosa natural a la llera més propera a l’aigua i 
dins del mateix riu. Algunes parts d’aquesta llera estan plenes de roques i en 
algun cas de terra que en algun moment es va desprendre del talús perquè el 
mur va cedir. 
 

 
Il·lustració 6: Vista de la part inferior del pont. Font: Pròpia 
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Il·lustració 7: Vista del pendent formigonat entre la cruïlla i zona superior. Font: 
Pròpia 
 
 
Vegetació  
  
La vegetació existent es divideix en dos grans grups: arbustives a la llera del riu 
i arbustives a la zona superior. Entre les arbustives, que són del tipus canya, 
estan el canyís (autòcton, que es preservarà), la boga (autòctona, amb un 
creixement expansiu i gran impacte visual), i la canya americana.  
Descripció de les espècies de l’àmbit: 
 

 
Il·lustració 8: Vegetació sota el pont. Font: Pròpia 
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EXISTENT 

TIPUS ZO
NA NOM ESPÈCIE QUANTI

TAT 
ALÇAD
A (m) 

DIÀMET
RE 
COPA 
(m) 

DIÀMETR
E TRONC 
(m) 

TRACTAMENT 

ARBÒRIA 

1 Xiprer 
mediterrani 

Cupressus 
sempervir
ens 

1 u 11 7 0,35 Es conserva al seu 
lloc. 

1 Tipuana Tipuana 
tipu 2 u 7 4 0,25 

Es trasplanten a 
una altre zona 
dins del projecte. 

5 Xiprer 
mediterrani 

Cupressus 
sempervir
ens 

1 u 1,5 0,75 0,07 

Es trasplanta a un 
lloc més adequat 
per al seu 
creixement, ja 
que és una planta 
encara jove i la 
seva situació en el 
talús està 
provocant que 
bolqui. 

ARBUSTI
VA 

6 Canyís 1 Phragmite
s australis 32,5 m2 3 m 

  

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar el 
pas. 

6 Canyís 2 Phragmite
s australis 6 m2 3 m Cap. 

6 Canyís 3 Phragmite
s australis 28 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar el 
pas. 

6 Boga 1 
Typha 
angustifoli
a 

3 m2 2 m Extracció. 

6 Canyís 4 Phragmite
s australis 8 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar 
pas. 

6 Canyís 5 Phragmite
s australis 4 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar 
pas. 

6 Boga 2 
Typha 
angustifoli
a 

15 m2 3 m 
Extracció i 
substitució per 
Canyís. 

6 Canyís 6 Phragmite
s australis 9 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar 
pas. 

Taula 1: Resum de la vegetació existent.  
 
 
(Tota la part de vegetació queda àmpliament desenvolupada a l’annex 5.02) 
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Elements urbans i Mobiliari urbà  
  
Els dos bancs existents són de llistons de fusta i estructura de fosa. Hi ha una 
paperera metàl·lica d’una boca vertical, i aguantada per una sola barra. 
Hi ha una tapa enregistrable de clavegueram sobre una estructura cúbica de 
maó de 90x90cm de base col·locada a la part superior de les pedres apilades a 
la zona nord (semi-accés del talús cap la plataforma dels peixos).  
 

 
Il·lustració 9: Mobiliari urbà de la zona superior. Font: Pròpia 
 

 
 Il·lustració 10: Registre clavegueram pedres nord. Font: Pròpia 
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2.05 Serveis existents i serveis afectats 
 
Informació de l’estat actual de de serveis i canalitzacions. 
 
A l’hora de redactar aquest document s’ha posat la informació que ens ha 
proporcionat l’ajuntament de Sallent. Bàsicament esquemes de pas de les 
instal·lacions. Estan representats als plànols 10.A, 11.A, 12.A, 14.A, del 
“Document 2: Plànols”. 
 
El projecte preveu no modificar les xarxes de: 
 
-Electricitat 
-Gas 
-Telecomunicacions 
-Clavegueram (a excepció de noves canalitzacions de l’aigua de la pluja. 
-Aigua 
 
El projecte preveu modificar les xarxes de : 
 
-Enllumenat públic (per a adaptar-la a les noves lluminàries). 
 
 
2.07  Expropiacions i ocupacions temporals 
  
El projecte no preveu cap expropiació. El tall al trànsit al carrer durant les obres 
no ha d’impossibilitar el funcionament normalitzat dels habitatges ni la circulació 
cap als horts gràcies al carrer secundari que connecta la cruïlla amb el carrer de 
l’Estació. Amb la finalitat de condicionar el menys possible als usuaris, es 
realitzarà un Planning per marcar on s’apilaran els materials, eines i tot allò que 
es necessiti. És un lloc amb molt d’espai i poc concorregut que tindrà la 
capacitat de no interferir massa en el dia a dia dels usuaris durant l’obra. 
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
3.01  Solució adoptada 
 
La proposta busca potenciar un espai que a part de comportar-se com a zona de 
pas, també ho farà com a zona d’estar. Formarà part d’un dels extrems de la 
intervenció general del projecte de la UPC a Sallent, tot i que si no es treballés 
en cap altre àmbit també tindria sentit aquesta intervenció. 
Hi ha una primera fase (Fase 1) intervenint de manera que es pugui accedir de 
la zona cruïlla a la zona costa, cosa pràcticament impossible a dia d’avui, i 
generant un espai d’estar a baix a la llera del Llobregat.  
En segon lloc (Fase 2) es canvia la composició del carrer que surt del Pont de la 
Concòrdia per tal de donar-li una secció adequada a les seves necessitats 
determinades per l’ús i el flux, entenent que ara mateix no la té. 
Paral·lelament el projecte de l’altre banda del Pont modificaran el tros de camí 
que hi ha dins l’àmbit amb la mateixa estratègia que en la resta del projecte que 
executen. En milloraran les condicions modificant una mica el pendent i posant-
hi sauló. 
 
Descripció de la solució adoptada separada en la Fase 1 i Fase 2: 
 
-Fase 1: 
 
El primer és generar un accés del camí a la zona costanera. Es farà un moviment 
de terres, excavant per tal d’aplanar el terreny del camí fins a les roques de la 
zona nord. Aquestes roques permeten actualment una baixada acrobàtica  del 
camí a la zona rocosa dels peixos. Es generarà un espai escala simplement 
modificant la posició en la que es troben aquestes roques actualment. Aquest 
serà el primer pas per arribar còmodament a la plataforma rocosa dels peixos 
(que ella sola ja permetrà per les seves condicions arribar fins la costa o bé 
quedar-se en aquesta mateixa). Un cop generat aquest accés i al arribar a la 
zona més baixa el que es farà és reubicar també les roques que hi ha per la 
zona baixa(descrites en funció de dimensió, morfologia i manejabilitat en un 
catàleg adjunt a l’Annex.02) per tal d’aconseguir donar una continuïtat al 
recorregut des del camí fins a dins el riu. El que hi ha ara a l’interior és una zona 
on s’hi pot accedir en certs punts que estan més elevats però sempre hi ha 
trams d’aigua que no permeten arribar més enllà. Aquestes roques se situaran 
en els punts bàsics per tal de fer accessible un camí fins el punt central del riu, 
amb vistes per sota el Pont Nou en direcció sud i també cap a la Fàbrica Vella.  
 
Aquesta intervenció es farà en la mesura del possible utilitzant únicament les 
pedres de l’àmbit. Si són suficients (segons les estimacions fetes al lloc, n’hi 
haurà prou) seran elles soles les que crearan aquest camí. El sistema de 
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moviment i de fixació es farà per mitjà d’uns ancoratges. Se’n col·locarà un a 
cada roca i es faran servir per aixecar-les del terra i desplaçar-les a la seva nova 
ubicació (a un màxim de 10m de la ubicació actual). Es posaran en fila i 
generaran la forma d’una catenària gràcies a un cable d’acer trenat que passarà 
per cada ancoratge de cada roca fins a anar-se a unir a unes plataformes de 
formigó als extrems. N’hi haurà tres. Una com a prolongació de la plataforma 
dels peixos, la segona al cap d’uns 15m i la tercera a 30m de la línia de costa. 
Entre ells formant per tant 2 trams de roques en forma de catenària entre elles. 
Aquests daus de mesures (2.5x1.5m, 1.5x1.5m i 1.5x0.8m) serviran tant per 
aguantar aquests cables d’acer que subjectarien les roques en cas de riuada, 
com per passar o per seure depenent del moment de l’any i del nivell que tingui 
en aquell moment el riu. Se’ls hi deixarà un petit marge de maniobra a les 
roques per tal que sigui el mateix riu qui n’acabi determinant la forma definitiva.  
 

 
Il·lustració 21: Esquema forma natural adoptada per les roques 
 
En aquesta fase també es demolirà l’escala que hi ha on es col·locarà la primera 
plataforma ja que està obsoleta.  
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Finalment es generarà un altre accés a la línia del riu que serà el que està a sota 
el pont. Allà, simplement desembrossant i col·locant pedres fins al muret de 
pedra es crearà aquest altre accés. 
 
Es col·locarà un punt de llum al muret inferior de la caseta del costat de les 
roques escala per tal d’il·luminar-les. Es farà una neteja del mur de contenció 
incloent la part de sota el pont. Es trauran els perfils d’acer de 5cm que hi ha al 
llarg del mur des de sota al pont fins la sortida de l’àmbit per part del camí i se’n 
netejarà la totalitat. 
 
Es posaran 4 arbres dalt del talús que serviran per recollir més l’espai de baix i 
per tenir una opció de precintar la zona en cas de riuada (exigència de l’ACA). 
En l’interior del talús es posaran arbustos que juntament amb les arrels dels 
arbres contribuiran a l’estabilitat del talús. A l’interior del riu es posaran joncs 
per a la fito-depuració de l’aigua. Es posarà un arbre juntament a la sèquia dels 
cultius com a fita dins del projecte. A més a més es posaran arbusts per a 
contribuir a l’estabilitat del talús del final del mur de contenció i per tal de fer 
més agradable l’espai. 
 
Versatilitat: Existeix la possibilitat de desmuntar la intervenció de l’interior del 
riu sense deixar gairebé petjada en qualsevol moment si es considerés 
necessari.  
Reaprofitament: En lo més bàsic i excepte en els punts on no hi ha més opció, 
s’aprofita el material del lloc sense portar-ne de fora. 
Adaptació a l’entorn: Es traça un recorregut amb uns certs marges adaptables 
a la naturalesa, en aquest cas, al moviment del riu, que és l’element que acaba 
determinant la forma del recorregut.  
 
-Fase 2: 
 
En aquesta fase es replantejarà el sistema de la zona superior. Es transformarà 
la meitat est de la part asfaltada per tal de donar-li més espai al vianant i a la 
vegetació. Enlloc dels 25m d’ample pel cotxe en quedaran 15 per tal de mantenir 
un carril d’entrada i un de sortida. Quedaran per tant 15m més per als vianants 
(aquests 15 són incloent la vorera existent). D’oest a est quedarà: 
-Carril de sortida de cotxes des del camí/cruïlla fins al carrer del pont. 
-Carril d’entrada de cotxes des del carrer del pont fins al camí/cruïlla. 
-Part de vorera per a vianants incloent la vorera actual.  
La zona habilitada per al vianant no deixarà de tenir la seva base d’asfalt. Es 
repintarà la zona perquè quedi clar per on anirà cada usuari i es procurarà que la 
naturalesa torni a poblar l’espai vianant. Això es farà mitjançant una tècnica de 
tall en el propi asfalt, amb talls controlats i variats per tal que a l’interior 
d’aquests poc a poc hi creixi herba. Entre els talls hi haurà alguns espais més 
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grans on s’hi posaran arbres (escocells d’1.8x2m) i en altres casos plantes 
arbustives de les mateixes característiques que les actuals (escocells d’1x1.5m). 
Tot això ajudarà a explicar a vianant i a vehicle quin camí han de traçar però 
sense acabar de marcar un límit que sigui una línia, sinó que la mateixa 
vegetació serà qui difumini aquests límits.  
S’asfaltarà la baixada fins la cruïlla que actualment està composta de formigó en 
mal estat, sotracs i reguerons, per tal de fer una baixada més practicable per a 
vehicles i vianants. Es farà el mateix procediment que en la part superior pel 
tema de la vegetació i els límits. 
 
 
3.02  Treballs previs i replanteig general 
 
Es farà un replanteig dels punts on aniran les plataformes de formigó. Mitjançant 
una triangulació des de dos punts marcats en el plànol de replanteig. En el 
mateix plànol aniran marcades les distàncies entre aquests punts i un punt de 
les plataformes. A partir d’allà, amb les mesures de la plataforma es marcaran 
les mesures i es veurà per on anirà l’encofrat. 
 
 
3.03  Enderrocs 
 
Elements urbans: 
 
Hi ha un total de 8 elements urbans susceptibles a l’enderroc parcial o total en 
l’àrea del projecte, el tractament dels quals es durà a terme en la Fase 1 o 3 
segons la zona. 
 
Fase 1 
En aquesta fase es realitzarà l’extracció del cartell situat al costat de la caseta,  
(de sobre les escales que es faran a la zona nord). 
Es demolirà l’escala de pedra que hi ha entre la zona dels peixos i el talús entre 
la zona costa i la zona cruïlla. 
 
Fase 2 
En aquesta fase es treballen els elements urbans situats en la part superior del 
projecte, que són dos bancs, dos escocells, una lluminària i una paperera. 

- Es pica la cimentació dels dos bancs existents i es giren 180º per quedar 
mirant al riu. 

- Es tapen els dos escocells amb la mateixa peça del paviment existent, 
prèvia extracció de les dues tipuanes que contenen. 

- S’elimina la cimentació de la lluminària segons plànols. 
- Arrancada de la paperera metàl·lica.  
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3.04  Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 
 
Els moviments de terres previstos són els necessaris per executar la superfície 
projectada. Els càlculs s’han realitzat mitjançant semisuma de superfícies de les 
seccions estudiades. Al plànol 04-D es troben les seccions amb les que s’ha 
realitzat el càlcul. 
El balanç del moviment de terra dona que ens sobren 27.76m3 de terra, que 
posteriorment seran traslladades a l’abocador o bé a un altre àmbit de Sallent 
on puguin necessitar-les per un altre projecte. 
Bàsicament se’n extrauran de tres punts: 
 
-Sobre les pedres del nord, al peu de la caseta on es generarà el principal accés 
cap a la zona costa per arribar a l’escala de roca amb un pendent assequible. 
(Fase1). 
-Sota el pont, a la part superior del segon accés que es farà. On hi ha les 
canyes. Es traurà tot alhora per tal de permetre el pas des del camí fins sota el 
pont. (Fase1). 
-Al peu del mur de contenció, on se’n trauran per tal de deixar-ho més pla. 
(Fase1). 
 
 
3.05  Elements de contenció de terres i elements estructurals 
 
3.05.1 Contenció de terres: 
 
Les actuacions de moviment de terra es fan per treure’n i no per posar-ne així 
que no hi ha grans volums a contenir. 
 
3.05.2 Elements estructurals (catàlegs de materials a l’Annex 5.03) 
 
Per al càlcul de l’estructura s’han pres mesures orientatives (sempre 
sobredimensionades per tal d’assegurar el dimensionat de les peces emprades). 
Pel dimensionat del cable, s’han utilitzat mètodes manuals. 
Per al càlcul dels ancoratges s’ha fet servir el Programa de HILTI Profis Anchor.  
 
3.05.2.1 Dimensionat del cable d’acer 
 
S’ha agafat com a força de l’aigua un valor orientatiu que correspon a la força 
que portava aproximadament, en la riuada mes forta, que hi ha hagut a Sallent 
en els darrers anys.  
 
Força de l’aigua = 4 T/m2 
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Com a superfície d’impacte, s’ha considerat una franja al llarg de tot el cable de 
50 cm d’alçada per no descomptar les possibles branques i altres elements que 
podrien quedar entre les roques.  
 
F resultant = Faigua  x  B x H  
Sabent que: 
B = 14,88m 
H = 0,5 m 
 
F resultant  = 4 x 14,88 x 0,5 = 29,76 T, Si dividim entre dos la resultant sabrem 
l’axil vertical en un dels extrems: 
 
F resultant = 14,88 T, i per geometria trobem la Ftotal resultant = 35,96 T 
 
 Anem a qualsevol promptuari i busquem un cable d’acer que compleixi amb les 
tensions admissibles par a 35,96 T 
 
Trobem un de Ø26 mm definit a l’Annex 5.03 de la present memòria. 
 
 
3.05.2.4 Dimensionat de l’ancoratge de la platina al dau de formigó. 
 
 
A partir del programa de càlcul HILTI Profis Anchor, introduïm les dades perquè 
ens defineixi la geometria i els tipus d’ancoratges, de la mateixa casa HILTI.  
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Com a resultats del càlcul dels ancoratges: 
 

 
 
Per assegurar l’ancoratge amb la platina, soldarem segons la direcció de la 
càrrega les barres amb un angle de gorja de 30º / -120º, per assegurar que el 
conjunt treballi com un encastament perfecte. Definició geomètrica a la Memória 
constructiva, Plànol 07 C.1-7 
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3.05.2.5 Dimensionat de l’ancoratge del dau de formigó a la roca. 
 
A més a més de tots els ancoratges obtinguts al programa de càlcul, per 
assegurar que tot el sistema treballarà be, afegim unes biguetes en el sentit 
perpendicular a la direcció de la força, per repartir tot l’esforç a la superfície dels 
daus. 
 
Dau 1 
 

 

 
 
Definició de les càrregues i la geometria del sistema: 
 
Definició geomètrica dels ancoratges. Els detalls de l’estructura els trobem a la 
memòria constructiva. 
 
Cal comentar que el programa entén el sistema com si fos una platina el que 
estem calculant, però agafem les mateixes dades sobredimensionades per tal 
d’assegurar que els ancoratges resideixin bé les càrregues. 
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Agafarem 14 ancoratges equivalent tipus AM MÈTRIC – HDG – M20 + la resina 
EPOXI HIT-V 8.8 amb una profunditat d’ancoratge total de 170 mm.   
 
 
 
 
 
 
 
Dau 2 
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Definició de les càrregues i la geometria del sistema. 
 
Definició geomètrica dels ancoratges. Els detalls de l’estructura els trobem a la 
memòria constructiva. 
Cal comentar que el programa entén el sistema com si fos una platina el que 
estem calculant, però agafem les mateixes dades sobredimensionades per tal 
d’assegurar que els ancoratges resideixin bé les càrregues. 
 

 
Agafarem 19 ancoratges equivalent tipus AM MÈTRIC – HDG – M20 + la resina 
EPOXI HIT-V 8.8 amb una profunditat d’ancoratge total de 170 mm. 
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Dau 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
Definició de les càrregues i la geometria del sistema: 
 
Definició geomètrica dels ancoratges. Els detalls de l’estructura els trobem a la 
memòria constructiva. 
 
Cal comentar que el programa entén el sistema com si fos una platina el que 
estem calculant, però agafem les mateixes dades sobredimensionades per tal 
d’assegurar que els ancoratges resideixin bé les càrregues. 
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Agafarem 14 ancoratges equivalent tipus HIT – HY 200A  – M12 + la resina 
EPOXI HIT-V 8.8 amb una profunditat d’ancoratge total de 70 mm. 
 
3.05.2.6 Dimensionat de l’ancoratge a les pedres 
 
Per al càlcul de l’ancoratge a les pedres, hem classificat les pedres en 3 grups, 
segons el seu PES i la seva MIDA, per tal d’evitar sobredimensionats exagerats a 
les pedres més petites i evitar les possibles fissures de les mateixes. 
 
Pedres tipus 1: 
De 50 – 100 Kg de pes. 
Agafem la pedra més gran d’aquest 
grup, i calculem manualment la força 
de l’aigua sobre la seva superfície, i 
introduïm les dades al programa de 
HILTI Profis Anchor. 
 
F aigua = 3 T/m2 

Dimensions pedra més gran = 0,62 x 
0,62 m 
 
Fresultant  = 3 x 0,62 x 0,62 = 1,53 T 
 
El programa ens treu com a solució un 
perfil tipus:  

M6  
Profunditat d’ancoratge = 60 
mm 

Agafarem un equivalent format per:  
 Varilla HIT -V -8.8 M12X220 
HILTI + CÁLCAMO femella M12 de la 
casa MITARIES 
 
Pedres tipus 2: 
De 100 – 300 Kg de pes. 
Agafem la pedra més gran d’aquest grup, i calculem manualment la força de 
l’aigua sobre la seva superfície: 
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F aigua = 4 T/m2 

Dimensions pedra més gran = 0,55 x 0,84 
m 
 
Fresultant  = 4 x 0,55 x 0,84 = 1,84 T 
 
El programa ens treu com a solució un perfil 
tipus:  

M8  
Profunditat d’ancoratge = 60 mm 

Agafarem un equivalent format per:  
 Varilla HIT -V -8.8 M12X220 HILTI + 
CÁLCAMO femella M12 de la casa MITARIES 
 
 
 
Pedres tipus 3: 
De 300 – 700 Kg de pes. 
Agafem la pedra més gran d’aquest grup, i calculem manualment la força de 
l’aigua sobre la seva superfície: 
 
F aigua = 4 T/m2 

Dimensions pedra més gran = 1 x 0,9 m 
 
Fresultant  = 4 x 1 x 0,9 = 3,60 T 
 
El programa ens treu com a solució un perfil 
tipus:  

M12 
Profunditat d’ancoratge = 82 mm 

Agafarem un equivalent format per:  
 Varilla HIT -V -8.8 M12X220 HILTI + 
CÁLCAMO femella M12 de la casa MITARIES 
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3.06  Elements de tancaments i protecció 
 
No es preveuen elements de tancament o protecció ja que tot és un espai 
accessible, obert i públic. Només hi ha un cas de tancament previst. És el cas 
dels arbres de la part superior del talús, que en la posició on aniran col·locats, 
permetran precintar l’accés al riu en cas que així se sol·liciti des de l’ajuntament 
per causa de perill de riuada. 
 
 
3.07  Ferms i paviments 
 
Ferms: 
 
En aquest apartat es dissenyaran i projectaran els ferms i paviments urbans i 
rurals d’aquest sector del poble, es definiran les seccions estructurals més 
adients pels diferents espais, tenint en compte les diferents tipologies d’espais, 
la categoria de les vies i l’aspecte extern de les superfícies pavimentades. 
El projecte contempla mantenir el ferm actual i per tant es pavimentarà sobre el 
ferm existent. 
En el cas del present projecte, es tindrà en compte el següent tipus de ferm 
estructural per al moment de valorar la solució constructiva proposada: 

- Via tipus V2: Àrea asfaltada per trànsit de vehicles. 

(veure Taula 1) 
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Taula 1. Seccions estructurals en funció del tràfic de disseny (V) i l’explanada. 
Font: Alabern E., Guillamany C, 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secció estructural preexistent: 

- Asfalt: 6 cm 
- Formigó: 20 cm 
- Subbase: 25 cm 

Aquest apartat de ferms fa referencia a la 2a Fase del projecte, ja que en la 
primera no es fan treballs de pavimentació. 
 
Paviments estat actual: 
 

- Paviment d’asfalt: Via per transit de vehicles sobredimensionada  
 

- Paviment de formigó in situ col·locat directament sobre el terreny sense 
una geometria i vores definits. Límit amb el asfalt molt definit i límit 
dispers amb el camí de sauló, existint zones on el paviment es troba en 
mal estat 
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- Voreres de panot gris 40x40 amb dibuix de cercles. Alguns panots i 
vorades es troben trencats per causa dels deformacions causades per els 
arrels dels arbres 

- Paviment de sauló amb zones amb reguerons i ferm irregular. Acumulació 
de brutícia a la zona sota el Pont Nou per causa d’un mal drenatge. 
 

Paviments proposta: 
 

- Paviment d’asfalt (2a fase) 
 
Ens trobem amb dues situacions diferents, la zona asfaltada i la zona 
formigonada. En el cas de la segona, s’asfaltarà a sobre: 
 
Es farà servir una 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. 
Un cop asfaltat, tant en aquesta zona com a la de l’actual paviment 
asfaltat del carrer es realitzaran una sèrie de talls que serviran per 
introduir elements vegetals a l’interior de l’espai.  
En les franges (de 15cm) s’aniran repetint de dalt a baix i en alguns casos 
s’hi crearan espais més grans (per escocells d’1.8x2m i d’1x1.5m) s’hi 
col·locarà terra vegetal per tal que creixi herba. A mesura que es vagin 
perdent cap al camí de baix, al punt final d’aquesta intervenció, es posarà 
sauló ja que és el que s’haurà fet a la resta del camí. 
 

- Vorera existent (2a fase) 
 
Es realitzaran treballs de substitució de peces i d’esplanar les parts 
malmeses per culpa de les arrels dels dos arbres que hi ha. És per això 
que aquests també es trasplantaran, per evitar que torni a passar en un 
futur. 
 
 

3.08  Vials i zones d’aparcament 
 

Es generarà un vial per a vianants d’una amplitud de 15m, continu des del Pont 
de la Concòrdia fins la cruïlla. S’inclou la part de vorera actual. Es mantindrà 
l’asfalt però la naturalesa anirà poblant poc a poc l’espai. D’aquesta manera 
quedarà un vial que serà un espai verd, on buscant la solució més econòmica es 
decideix no aixecar tot el paviment per tornar-lo a fer, però tampoc es renuncia 
a la possibilitat de convertir-ho en més natural.  
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Es prohibirà aparcar a tots els punts de l’àmbit. Els cotxes aparcats a la cruïlla i 
al camí, que contaminen visualment i que són un element de difícil convivència 
en aquest punt, hauran d’anar a aparcar en altres punts. (En un futur en el 
pàrquing de la zona superior que té previst el POUM). 
 
 
3.09  Zones d’estada, de joc i altres 
 
Es preveu com a zona d’estada la zona costa de l’àmbit. Des de l’accés per les 
escales nord s’arriba a la plataforma dels peixos. Un cop allà amb la seva 
dimensió de 260m2, l’orientació sud, el seu pendent del 20%, proximitat a la 
línia de l’aigua i la consistència superficial, esdevé un espai on baixar i estar per 
a un públic bastant extens dels habitants del poble. 
Un cop arribats a la part inferior d’aquest espai és on comença la successió de 
roques col·locades estratègicament, entre tres plataformes que les subjecten i 
permetent el pas entre elles per tal d’arribar a les plataformes naturals de base 
rocosa on a dia d’avui no es pot accedir però que ara si que es podrà. La 
combinació d’aquests elements permet crear zones d’estar i de relació amb 
l’aigua del riu durant tot l’any. Al final del recorregut, al punt mig del riu hi ha 
l’última plataforma de formigó que és un mirador amb interès en els seus 360º. 
Mirant cap al sud es contempla tot el riu i poble fins la següent resclosa, a l’oest 
hi ha l’accés del nostre àmbit, al nord vistes cap a la resclosa del Pont Nou i cap 
a l’est la Fàbrica Vella. 
De totes maneres és un espai que canviarà al llarg de l’any, ja que hi haurà 
moments on l’aigua estarà baixa i es podrà accedir a molts punts de l’interior del 
riu i en una altre època l riu estarà alt i només es podrà passar per sobre de les 
roques.   
 
 
3.10  Instal·lacions i serveis 
 
En els següents punts es descriuen els principals serveis existents que tenen 
afectació dins el projecte.  
 
 
3.10.01  Xarxa de drenatge i clavegueram 
 
Les geometries, pendents i nivell d’utilització (sobretot per part del cotxe), i 
degut a els problemes que pot ocasionar el paviment de sauló que es col·locarà 
al camí dels horts en l’àmbit fan que sigui imprescindible la realització d’un 
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estudi de detall que garanteixi el correcte funcionament del drenatge del sector, 
procurant controlar la totalitat de les aigües dins l’àmbit d’actuació i garantint el 
correcte desguàs de les mateixes fins al riu o bé directament cap al subsòl amb 
el sistema del drenatge sostenible. Per evitar la formació d’aragalls per culpa del 
descontrol que hi ha de la zona asfaltada cap avall es plantegen dues solucions 
de drenatge. 
-La solució al llarg del camí (que és la mateixa solució que s’aplica en tot el camí 
del projecte de l’altre banda del pont, i que aquell mateix projecte durà a terme 
dins el nostre àmbit) consistirà en donar un 2% de pendent a la seva secció 
transversal, quedant la part més baixa en direcció al riu, d’aquesta manera es 
conduirà l’aigua cap al riu i no s’acumularà al camí. 
-Pel que fa a la zona superior (que és la part on el projecte preveu una actuació 
respecte al que fa al drenatge) els talls al formigó actuaran com a embornal 
natural entre l’asfalt. Aquest dirigirà l’aigua fins als talls i drenarà de forma 
natural i sostenible.  
 
 
3.10.02  Xarxa de reg 
 
No es preveu cap instal·lació de reg en aquest projecte. 
 
 
3.10.03  Electricitat 
 
No es preveu cap instal·lació d’electricitat tret de les connexions amb el nou 
enllumenat, explicat en el següent punt. 
 
 
3.10.04  Enllumenat públic 
 
La instal·lació d’enllumenat públic es realitza durant les fases 1 i 2, tot i que el 
projecte de l’altre banda del pont també col·locarà lluminàries al mur de 
contenció de l’àmbit. Ho fan novament prolongant la seva estratègia amb la 
voluntat de generar un camí més il·luminat i segur.  
 
Fase 1 
Es segueixen els criteris del projecte del passeig amb les lluminàries del tipus 
ESTAY-P de la casa Faro Barcelona o similar(tipus tortuga): només se’n posarà 
una i serà a la part inferior de la caseta.   
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Es connecta a la xarxa a través de la línia que va cap a la mateixa edificació. La 
llum emesa per aquesta lluminària pot considerar-se tènue, per tant no suposa 
un fort impacte visual. En aquesta fase també es proposa la desconnexió de la 
farola del costat del xiprer, ja que es considera aliena els criteris del projecte 
tenint en compte la intensitat d’il·luminació.  
 
Fase 2 
L’enllumenat en aquesta fase consisteix en l’extracció definitiva del focus 
superior del fanal(mantenint aquest) desconnectat en la fase anterior. S’hi 
posarà una nova lluminària en un punt més favorable per al projecte. Aquesta 
nova lluminària haurà de donar continuïtat a les faroles presents al pont i en cas 
de no trobar el mateix model s’utilitzaria un tipus ELIUM de la casa Benito Urban 
o similar.   
 
 
3.10.05  Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 
 
No es preveu cap instal·lació audiovisual ni de protecció i seguretat en aquest 
projecte. 
 
 
3.10.06  Subministraments de xarxes a demanar en l’obra 
 
Les feines es duran a terme de dia així que no hi ha cap previsió d’il·luminar 
artificialment l’obra.  
Si que es preveu la connexió a la xarxa elèctrica per a treballs a realitzar amb 
màquines que necessitin corrent. El punt de connexió a la xarxa serà en el 
quadre elèctric de sota el pont. 
També es preveu connexió a la xarxa de fontaneria per elaboració de materials 
d’adhesió com formigó o morter i per als treballs de neteja (com per exemple el 
mur o qualsevol altre element que ho necessités, fins i tot a l’acabar les jornades 
de feina). Aquesta connexió es farà amb una mànega connectada a la sortida de 
la xarxa de reg del parterre de davant de la cristalleria Sallentina (zona 
superior).  
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3.11  Jardineria 
 
Desbrossament: 
 
Es realitza un enderroc parcial o total de cinc espècies repartides en vuit masses 
arbòries segons plànols. 
Fase 1 
En aquesta fase hi ha dos casos de treball: sobre sòl sec o sobre sòl parcialment 
humit o inundat. Sobre el sòl sec es conten les següents actuacions: 

- Extracció de la canya americana (Arundo donax), de superfície 2 m2, 
situada al mig del talús. 

- Extracció de la canya americana (Arundo donax), de superfície 4.5 m2, 
situada sota el pont. 

- Transplantament del xipré jove (Cupressus sempervirens) situat al mig del 
talús juntament amb la canya anteriorment esmentada. 

Dins la llera del riu, on el sòl és humit o inundat, es realitzaran les següents 
actuacions: 

- Desbrossament i extracció parcial del canyís (Phragmites australis), de 
superfície 88 m2, per obrir camí. 

- Extracció de la boga (Typha angustifolia), de superfície 3 m2. 
- Extracció de la boga (Typha angustifolia), de superfície 15 m2, per a 

posterior substitució per canyís. 

 
Fase 2 
En aquesta fase es realitzarà el trasplantament de les dues tipuanes (Tipuana 
tipu), dels actuals escocells a un nou lloc dins el mateix àmbit. 
 
Plantació: 
 
Els condicionants naturals per al desenvolupament de la flora més característics 
d’aquesta zona són la poca distància amb el riu i el clima mediterrani. Això 
conduirà a introduir espècies més associades a  la riera, que conviuran amb la 
major part de la vegetació existent (ja sigui silvestre o s’hagi introduït en sòl 
urbà). 
Entre els objectius generales del projecte relatius a vegetació es troben:  

- L’ús d’espècies autòctones. 
- La eliminació parcial d’espècies invasores. 
- L’ús d’espècies que necessitin un manteniment mínim. 
- L’ús d’espècies que no requereixin una xarxa de reg; és a dir, que la 

humitat i el mateix riu gràcies a la proximitat que té les hi aporti la 
quantitat d’aigua suficient. Això implica un creixement més silvestre 
regulat exclusivament pels condicionants naturals i espacials.  
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- La plantació en edats joves de la planta, per a contribuir a la seva 
adaptació al medi natural. 

- L’ús d’espècies arbòries caducifòlies, ja que permetran el pas del sol a 
l’hivern i proporcionaran ombra durant l’estiu. 

- L’ús d’espècies arbustives perennes perquè l’àrea no sembli que queda 
degradada a l’hivern. 

- L’ús d’espècies herbàcies halòfites ja que sobreviuen en entorns aquàtics 
amb alts nivells de salinitat, i contribueixen a la fito-depuració de l’aigua. 

 
 

L’àrea del projecte s’ha ordenat en zones segons el tractament de la seva 
vegetació, designades amb la nomenclatura V1, V2, V3, V4 i V5. 

 
 

 
Il·lustració 32: Zones de vegetació dins de l'àrea del projecte. 

 
 
La següent taula indica les dues zones on la cana americana pot suposar un 
problema en el projecte (especificades en els plànols de desbrossament de 
vegetació), i el tractament que se’ls hi aplica. 
 

ARUNDO DONAX (CANYA AMERICANA) 
ZONA SUPERFÍCIE DESBROSSAMENT EXTRACCIÓ TRACTAMENT POSTERIOR 
5 4,5 m2 Manual/mecànic Mecànica Adequació d’un pas 
6 2 m2 Manual/mecànic Mecànica Vegetació de talús 

Taula 2: Tractament de l'espècie invasora Arundo donax. Font: elaboració 
pròpia. 
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A continuació es descriuen les espècies que es plantaran per zones i fases. 
 

PROPOSTA 

TIPUS ZONA ESPÈCIE QUANTITAT 
ALÇADA 
MÀXIMA 
(m) 

DIÀMETRE 
COPA (m) 

DIÀMETRE 
TRONC 
(m) 

DESCRIPCIÓ FASE 

ARBÒRIA 2 Fraxinus 
angustifolia 4 u 15-18 7-10 0,3-0,6 

Arbre caducifoli present en 
els boscos de riera. 
Coloració entre groc i verd. 
S’escull aquesta espècie 
perquè a l’iniciar la copa per 
sobre de l’alçada de la vista 
no tanca el projecte però els 
seus troncs poden servir per 
precintar la zona si hi ha 
previsió de riuada. S’hauran 
de plantar relativament 
alineats. 

1 

ARBUSTIVA 1/4/5 

Medicago 
sativa 20 m2 0,3-0,6 

  

Es busca crear un conjunt 
d’herbes baixes que 
sobrevisquin en zones amb 
sol (Medicago, Borago, 
Salvia) i en zones amb 
ombra (Melisa, Orenga). 
Totes aquestes espècies son 
perennes, aromàtiques i 
necessiten poc 
manteniment. Coloració 
morada, lila, blanca i verda. 

1, 2 

Borago 
officinalis 20 m2  0,4-1 

Salvia 
officinalis 20 m2  0,2-0,8 

Melissa 
officinalis 20 m2  0,3-1 

  
Origanum 
vulgare 20 m2 0,45 

HERBÀCIA 6 

Carex 
pendula 10 m2  0,5-1 

  

S’escullen herbes molt 
baixes, aquàtiques, 
resistents a la sal, que 
puguin contribuir a la fito-
depuració de l’aigua sense 
interrompre les visuals. 

1 Carex 
vulpina 10 m2  0,4-0,8 

Juncus 
inflexus 10 m2  0,2-0,9 

Taula 3: Resum de la proposta de vegetació. 

 

(Àmpliament desenvolupat a l’annex 5.01) 
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3.12  Mobiliari urbà 
 
Es reorientaran els dos bancs que hi ha a la vorera de la zona superior. Es 
posaran de cara al riu, se’ls hi farà un decapat i es tornaran a pintar.  
Com a mobiliari urbà de nou subministrament i col·locació només hi ha una 
paperera (model SALOU de la casa BENITO URBAN o similar). Aquesta model és 
el mateix del que es col·locarà al projecte del passeig (al sud del nostre àmbit 
seguint el camí). Té una estructura interior metàl·lica i una exterior de fusta 
tropical de secció 40x35mm tractada amb protector fungicida, insecticida i 
hidròfug. La cubeta és d’acer galvanitzat.  
 
 
3.13  Senyalització 
 
Es preveuen la instal·lació de les següents senyals: 
 
-Prohibició de gir a la dreta excepte residents pels vehicles que es dirigeixin al 
camí des de la zona superior (des del Pont de la Concòrdia). Els únics cotxes que 
podran passar pel camí seran els que siguin veïns. 
-Precaució. Aquesta senyal es posarà a la baixada de les escales del nord que 
accedeixen a la plataforma. Doncs tot i ser unes escales tindran la restricció 
material que les farà una mica més perilloses que les escales normals. 

-Per últim a la zona superior, a l’accés des del carrer del pont es repintaran les 
línies de senyals. Hi haurà una senyal per cedir el pas sortint de l’àmbit i es farà 
un nou pas de vianants ja que actualment no n’hi ha. 
 
 
3.14  Construccions i instal·lacions temporals 
 
Es posarà una cabina inodor químic durant tota l’obra. Es situarà a sota el pont.  
En l’estudi de seguretat i salut es valorarà si són necessàries més instal·lacions.  
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3.15  Accessibilitat 
 
La relació de normativa que s’ha considerat respecte al compliment de 
l’accessibilitat és: 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 
11/05/2007) 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.(IPA_Itinerario 
Petonal Accesible) 
 
Llei 13/2014, de accesibilidad (DOGC núm.6742 01/11/2014) 
 
 
Accessibilitat per a les persones: 
 
Tenint en compte els condicionants de l’àmbit amb els forts pendents i 
problemes que té en els paviments, el que es fa és arreglar aquests últims 
però no es farà una modificació del terreny més que en casos puntuals ja 
que això implicaria una obra d’unes dimensions massa grans.  
El recorregut més accessible per accedir a l’àmbit des del poble serà pel carrer 
secundari que va per darrere de la cristalleria Sallentina. És un carrer amb un 
paviment de formigó que permet la circulació sense problemes, el pendent és 
d’entre el 6 i el 10%. Les persones que no puguin baixar per la baixada principal 
entre la zona superior i la zona cruïlla podran desviar-se per aquest carrer. 
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4           MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 

4.01    Planificació i desenvolupament de les obres 

 

Introducció: 

L’obra de reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a dins l’àmbit d’aquest 
projecte es realitzarà pels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès conjuntament amb empreses subcontractades.  

L’estudi d’organització de les obres s’ha fet diferenciant l’execució de la mà 
d’obra per part dels estudiants i la mà d’obra subcontractada. La mà d’obra dels 
estudiants pot comportar la presencia d’un oficial d’obra.  

La planificació d’execució esta dividida en tres fases, les descrites en l’apartat 
“03.01. Solució adoptada” del “Document 1: Memòria”.  

 

Accessos a l’obra: 

L’accés de vehicles i treballadors fins al camí dels horts es podrà produir per la 
baixada del carrer perpendicular al carrer del Pont de la Concòrdia. L’accés de la 
maquinaria a la ribera del riu Llobregat l’haurà de valorar l’industrial 
corresponent, degut al pendent preexistent que hi ha per accedir-hi.  

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment precintada durant total 
l’obra per temes de seguretat.  

 

Il·luminació de l’obra: 

Ja que l’obra està prevista realitzar-la a l’exterior i principalment durant el dia, 
es disposarà de llum natural. En cas de que fos necessari enllumenat provisional, 
s’adaptaran els mecanismes necessaris per assegurar el correcte 
desenvolupament de les obres, com podria ser la zona de sota el pont nou. 

 

Zones d’aplec i instal·lacions provisionals:  

La zona d’aplec i instal·lacions provisionals serà bàsicament d’electricitat i aigua. 
L’electricitat es connectarà en el punt de connexió sota el pont i l’aigua en el del 
costat de la caseta. 

Aquest apartat s’haurà de revalorar un cop a obra.  
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Tancaments i recorreguts: 

Els tancaments i recorreguts s’intentaran interrompre al mínim possible. Els dies 
que en el camí dels horts hagi de treballar-hi maquinaria pesada l’accés al horts 
no s’interromprà, però l’accés a les cases s’haurà de realitzar únicament pel 
carrer de Cal Notari. Aquest desviament s’haurà de realitzar amb la senyalització 
adequada.  

Pel que fa a la segona fase pràcticament durant tota l’obra l’accés als horts per 
la baixada perpendicular al carrer del Pont de la Concòrdia estarà tancada, per 
tant tots els vehicles i vianants hauran d’accedir a la zona pel carrer 
perpendicular a l’Autovia Eix del Llobregat. Perquè això es pugui produir s’haurà 
de prohibir l’estacionament de cotxes en el carrer i controlar la circulació vehicle-
vianant. Hi hauran dies que el Carrer del Pont de la Concòrdia s’haurà de reduir 
l’espai per la circulació de vehicles, tot i que no serà interrompuda la circulació 
en dos sentits. 

 

Plànols de fases d’obra 

En l’apartat “13. Organització a l’obra i desviament del transit” del “Document 2: 
Plànols” s’adjunten els croquis d’organització de l’obra. 

 

 

4.02    Estructuració de les obres 

 

Amb l’objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un 
millor control dels pressupostos, les obres projectades s’estructuraran en tres o 
quatre nivells, depenent de la quantitat de treballs a realitzar en cada un d’ells: 

-Obra 

-Fase 

-Capítol 

-Subcapítol  

L’obra es correspon amb el nivell principal, en aquest cas, l’adequació de l’accés 
al riu. La Fase estructura les dues fases d’execució i el capítol estructura el bloc 
de nivells principals que desenvolupen l’obra, es a dir: demolicions, moviment de 
terres, gestió de residus, entre d’altres. 

Per últim, quan un capítol pot incloure diferents conceptes es generen 
subcapítols per tal de detallar al màxim el pressupost d’obra. Per exemple, dins 
de cada capítol de jardineria trobem els subcapítols de subministrament de 
plantes, plantacions... 
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Les partides d’obra es poden trobar de manera independent dins dels capítols o 
subcapítols de l’obra. Les partides s’ajusten a la codificació del Banc de Preus del 
BEDEC 2017, per tal de fer-les aptes envers al seu aprofitament i tractament 
informàtic posterior, i en base a la seva metodologia, per a l’establiment i el 
seguiment dels paràmetres de temps, cost i quantitat de l’obra. 

A continuació es detalla l’estructuració presentada per al present projecte, la 
qual es pot observar amb major detall en el pressupost incorporat en el 
“Document 03: Amidaments i Pressupost”. 
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4.03      Termini d’execució 

 

Les dues fases estan planificades per separat, la primera amb una durada de 
quatre setmanes i la segona amb una durada de cinc setmanes.   

Tot i estar planificades per separat, es valorarà si es poden executar 
conjuntament (depenent del pressupost final). Si fos aquest el cas es preveu una 
duració de 8 setmanes degut a que hi ha coses que es podran fer a la vegada i 
altres que no. Aquesta duració s’ha previst solapant els treballs realitzats per 
part dels alumnes amb els de la ma d’obra subcontractada. 
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maquinària pesada
MO externa
mà d'obra ETSAV

1a Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

OPERACIONS PRÈVIES
Tall perfils mur de formigó
Nateja mur de formigó

DEMOLICIONS
Arrancada perfil i cartell
Demolició ancoratges roques
Enderroc escala pedra

MOVIMENT DE TERRES
Excavació terres mur i "caseta"
Excavacio per encastar les roques 
Extreure roques no reutilitzades

FONAMENTS I ESTRUCTURES
Ancoratges a la base roca
Encofrat
Col·locació armadures i anclatge
Formigonat
Ancoratge roques
Reubicació de les roques
Fixació final de l'estructura

PINTURA
Pintat del mur exterior de formigó

SENYALITZACIÓ
senyals de prohibició i advertencia

ENLLUMENAT PÚBLIC
Linea trifasica mur formigó i caseta
Instal·lació pericó
Desactivar projector
Col·locacio dels aplics

JARDINERIA
Desbrossada terreny
Subsolament i anivellament
Condicionament del sòl
Plantació arbres
Plantació arbustos
Plantació herbes
Sembra de gespa

setmana 1 setmana 2 setmana 3 setmana 4

Planificació: 
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maquinària pesada
MO externa
mà d'obra ETSAV

2a Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DEMOLICIONS
Tall paviment (asfalt i formigó)
Demolició paviment asfaltic i formigó
Demolició vorada malmesa
Retirada banc i paparera

MOVIMENT DE TERRES
Preparació per asfaltar
Terraplenada entre els talls

FERMS I PAVIMENTS
Paviment mescla bituminosa
Arreglar vorada i paviment malmès

ELEMENTS URBANS
Col·locació bancs i paperera

ENLLUMENAT PÚBLIC
Canvi de lluminària

JARDINERIA
Poda arbre existent
Trasplant arbre
Plantació arbustos

SENYALITZACIÓ
Marca vial superficial pintada

setmana 1 setmana 2 setmana 3 setmana 4 setmana 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent  

| UPC - ETSAV 

50 

5  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
5.01 ANNEX 1: Catàleg de vegetació 
5.02 ANNEX 2: Catàleg de roques 
5.03 ANNEX 3: Estructura 
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5.01 ANNEX 1: Catàleg de vegetació 
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5.01 ANNEX 1: Catàleg de vegetació 
 
Els condicionants naturals per al desenvolupament de la flora més característics 
d’aquesta zona són la poca distància amb el riu i el clima mediterrani. Això 
conduirà a introduir espècies més associades a  la riera, que conviuran amb la 
major part de la vegetació existent (ja sigui silvestre o s’hagi introduït en sòl 
urbà). 
Entre els objectius generales del projecte relatius a vegetació es troben:  

- L’ús d’espècies autòctones. 
- La eliminació parcial d’espècies invasores. 
- L’ús d’espècies que necessitin un manteniment mínim. 
- L’ús d’espècies que no requereixin una xarxa de reg; és a dir, que la 

humitat i el mateix riu gràcies a la proximitat que té les hi aporti la 
quantitat d’aigua suficient. Això implica un creixement més silvestre 
regulat exclusivament pels condicionants naturals i espacials.  

- La plantació en edats joves de la planta, per a contribuir a la seva 
adaptació al medi natural. 

- L’ús d’espècies arbòries caducifòlies, ja que permetran el pas del sol a 
l’hivern i proporcionaran ombra durant l’estiu. 

- L’ús d’espècies arbustives perennes perquè l’àrea no sembli que queda 
degradada a l’hivern. 

- L’ús d’espècies herbàcies halòfites ja que sobreviuen en entorns aquàtics 
amb alts nivells de salinitat, i contribueixen a la fito-depuració de l’aigua. 

 
 
L’àrea del projecte s’ha ordenat en zones segons el tractament de la seva 
vegetació, designades amb la nomenclatura V1, V2, V3, V4 i V5. 
 

 
Il·lustració 43: Zones de vegetació dins de l'àrea del projecte. 
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VEGETACIÓ EXISTENT. FASE 1 
 
Phragmites australis (canyís) 
El canyís és una planta subcosmopolita de la família de les gramínies o poàcies, 
semblant a la canya però més gràcil. És aquàtica i sovint creix formant grans 
colònies a les vores d'estanys, de rius i, en general, en terrenys inundats o allà 
on hi ha una capa freàtica alta. És una planta perenne robusta, glabrescent, amb 
llargs rizomes que fa de 2 a 8 m d'alt. Tiges anuals dures, però pràcticament no 
lignificades, de 0,5 -2 cm de diàmetre. Les seves fulles són relativament grosses 
de 20-50 x 1-2 cm; la panícula de 8-40 cm. Així presenta dues subespècies: 
australis i chrysanthus, aquesta darrera pot arribar a fer 8 m d'alt i només es 
troba a la terra baixa. Les tiges joves i les llavors són comestibles. Les plantes 
es fan servir com fitoremediació de les aigües residuals. 
Tipus: arbust/herba. 
Zona: V5 
Quantitat: 88 m2 aprox. 
Tractament: depèn de la zona no té tractament, o se li realitza un 
desbrossament lleuger per adequar el pas. 

 
Il·lustració 14: Phragmites australis (tardor). Font: Pròpia. 

 
Typha angustifolia (boga) 
És un hidròfit herbaci i perenne del gènere Typha. És una espècie aquàtica, 
originària del vell món que prolifera comunament a la vora de rius, aiguamolls 
permanents i llacs. La planta té molts noms populars: balca, balca de fulla 
estreta, bova, bova de cadires, ciri, coets, espadanya, fusell. Les fulles de la 
planta són planes, molt estretes (entre 3 i 10 mm d'ample) i 80 a 150 mm de 
llargada en la maduresa; 12 a 16 fulles sorgeixen de cada brot vegetatiu. A la 
maduresa, tenen tiges distintius que són gairebé tan altes com les fulles, les 
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tiges estan cobertes amb caps de flors de color marró, tou, en forma de salsitxa, 
pot atènyer d'un a tres metres. Les plantes tenen fortes arrels rizomatoses, que 
poden estendre fins a 70 cm i solen ser de 2 a 3,5 cm de diàmetre.  
Tipus: arbust/herba. 
Zona: V5 
Quantitat: 18 m2 aprox. 
Tractament: extracció i, en algun cas, substitució per canyís. 

 
Il·lustració 15: Typha angustifolia. Font: Wikipedia.org. 

 
Arundo donax (canya americana) 
Es una espècie de planta herbàcia pertinent a la família Poaceae, de la que de 
cada nus surt una única fulla que embeina el tall. Arriba als 3-6 m d’alçada, i té 
tall gruixut i forat. Les fulles lanceolades són llargues de 5-7cm i envolten el tall 
en forma de làmines verdes brillants. Les flors estan en una gran panícula 
d’espiguetes liles o grogues de 3-6dm de longitud. Cada espigueta té una o dues 
flors que surten a final d’estiu i tardor. És la més gran de les gramínies de la 
regió mediterrània. El seu hàbitat són els aiguamolls d’aigües permanents o 
estacionals. Les canyes s’estenen pels seus rizomes subterranis que creixen 
formant llargues colònies de diversos quilòmetres al llarg dels cursos d’aigua o 
on s’acumula aigua freàtica o humitat. La canya americana té una sèries de 
desavantatges, entre elles: és una espècies invasora, no té una gran capacitat 
per a retenir terres i no té una gran potencialitat com a biotip. S’ha d’eliminar 
des del rizoma.   
Tipus: arbust/herba. 
Zona: V3 i V5 
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Quantitat: 7 m2 aprox. 
Tractament: extracció mecànica. 

 
Il·lustració 16: Arundo donax. Font: http://bdb.cma.gva.es 
 
VEGETACIÓ EXISTENT. FASE 2 
 
Cupressus sempervirens (Xiprer Mediterrani) 
És una conífera de capçada columnar i de fulla persistent, amb una alçària 
d'entre 10 i 25 m, una amplada de capçada d'entre 2 i 4 m, i amb les branques 
erectes. L'escorça és fissurada, de color gris fosc. Les fulles són esquamoses, 
d'entre 0,5 i 1 mm, de color verd fosc i aromàtiques. La floració es produeix a 
finals d'hivern, amb els cons masculins de color groc, de 4 a 6 mm, i els 
femenins de color gris verdós. Els fruits són cons globosos d'entre 2 i 3 cm i de 
color marró fosc que comencen a madurar a la tardor del segon any.  
Tipus: arbre. 
Zona: V1 
Quantitat: 2 unitats. 
Tractament: un (el més gran) es conserva en el seu lloc i l'altre (el més petit) es 
trasplanta a un altre projecte. 

http://bdb.cma.gva.es/
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Il·lustració 17: Cupressus sempervirens. Font: Pròpia. 

 
Tipuana tipu 
És un arbre de fulles tardanament caduques, de capçada arrodonida o en forma 
de para-sol, amb una alçària d'entre 9 i 30 m i una amplada de capçada d'entre 
15 i 25 m, de branques flexuoses i branquillons pènduls. L'escorça és solcada, de 
color gris marronós. Les fulles són compostes, pinnades, fan entre 15 i 40 cm, 
amb folíols de 2 a 4,5 cm, i són de color verd mitjà a l'anvers i verd groguenc al 
revers. La floració es produeix als mesos de juny i juliol, amb flors de 2 a 3 cm 
de color groc carabassa que es reuneixen en inflorescències que formen raïms 
pènduls de 5 a 15 cm de llargada. Els fruits són llegums alats de 5 a 7 cm i de 
color marró clar, que maduren a la tardor i romanen a l'arbre fins a l'hivern. 
Tipus: arbre. 
Zona: V1 
Quantitat: 2 unitats. 
Tractament: es trasplanten a una altra zona dins del projecte. 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent  

| UPC - ETSAV 

57 

 
Il·lustració 18: Tipuana tipu. Font: Wikipedia.org. 
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EXISTENT 

TIPUS ZO
NA NOM ESPÈCIE QUANT

ITAT 
ALÇAD
A (m) 

DIÀMET
RE 

COPA 
(m) 

DIÀMETR
E TRONC 

(m) 
TRACTAMENT 

ARBÒRIA 

1 Xiprer 
mediterrani 

Cupressus 
sempervire
ns 

1 u 11 7 0,35 Es conserva al seu 
lloc. 

1 Tipuana Tipuana 
tipu 2 u 7 4 0,25 

Es trasplanten a 
una altre zona 
dins del projecte. 

5 Xiprer 
mediterrani 

Cupressus 
sempervire
ns 

1 u 1,5 0,75 0,07 

Es trasplanta a un 
lloc més adequat 
per al seu 
creixement, ja 
que és una planta 
encara jove i la 
seva situació en el 
talús està 
provocant que 
bolqui. 

ARBUSTI
VA 

6 Canyís 1 Phragmites 
australis 

32,5 
m2 3 m 

  

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar el 
pas. 

6 Canyís 2 Phragmites 
australis 6 m2 3 m Cap. 

6 Canyís 3 Phragmites 
australis 28 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar el 
pas. 

6 Boga 1 Typha 
angustifolia 3 m2 2 m Extracció. 

6 Canyís 4 Phragmites 
australis 8 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar 
pas. 

6 Canyís 5 Phragmites 
australis 4 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar 
pas. 

6 Boga 2 Typha 
angustifolia 15 m2 3 m 

Extracció i 
substitució per 
Canyís. 

6 Canyís 6 Phragmites 
australis 9 m2 3 m 

Desbrossament 
manual adequat 
per a habilitar 
pas. 

Taula 4: Resum de la vegetació existent. 
  

 
ARUNDO DONAX (CAÑA AMERICANA) 

ZONA SUPERFÍCIE DESBROSSMENT EXTRACCIÓ TRACTAMENT POSTERIOR 
5 4,5 m2 Manual/mecànic Mecànica Adequació d’un pas. 
6 2 m2 Manual/mecànic Mecànica Vegetació de talús. 

Taula 5: Tractament de l'espècie invasora Arundo donax. Font: elaboració 
pròpia. 
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PROPOSTA. FASE 1 
 
En la Fase 1 es desenvolupen les zones definides com a V2, V5 I V6, és a dir, 
l’àrea des del camí (sense influir-lo) fins al riu (inclòs). Les espècies introduïdes 
es descriuen a continuació. 
Fraxinus angustifolia (fresno de hoja estrecha) 
És un arbre caducifoli de boscos de ribera que s'estén principalment pel sud del 
continent. També es coneix com a estanca sang, freixe o fleix. És un arbre que 
arriba al màxim de 25 m d'alçària, amb les branquetes aplanades als nusos. Les 
fulles són oposades o poden formar verticils de tres, compostes, imparipinnades 
i no tenen estípules. Presenten de 5 a 9 folíols. La inflorescència és un raïm o 
panícula axil·lar o terminal. Les flors són unisexuals o hermafrodites i 
brunenques. No tenen ni calze ni corol·la, ja que són pol·linitzades pel vent. 
L'androceu està format per només dos estams. El fruit és una sàmara glabra que 
duu una sola llavor a la part basal. Es distribueix per bona part d'Europa, i a 
Catalunya es troba a gran part del territori des dels 0 als 1.000 metres. Viu a la 
terra baixa poc àrida, o amb rius importants, i a la muntanya submediterrània. 
Floreix de març a maig. 
Tipus: arbre. 
Zona: V2 
Quantitat: 4 unitats. 
Alternatives: Populus alba, populus tremula 
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Tabla 19: Fraxinus angustifolia. Font: http://maringatova.blogspot.com.es 

 
Medicago sativa (alfalfa) 
És una planta de la família de les papilionàcies. És una planta herbàcia perenne 
amb fulles trifoliades, àpexs foliolars dentats, inflorescències blavoses i fruit en 
llegum enrotllats en hèlix (orbiculars) amb un cert nombre de llavors. La llavor 
té la forma d'una petita mongeta i fa uns 2 mm de longitud. Com més càlid sigui 
el clima i més aigua tingui a disposició major serà el rendiment Necessita terres 
de pH neutre o alcalines. La seva arrel pot atènyer els 4 metres de fondària i el 
conreu pot romandre fins a 12 anys, encara que en conreu intensiu s'alça 
després de 3 o 4 anys. Es pot conrear en secans amb bons rendiments a partir 
dels 600 litres de pluja anual però és en els regadius on arriba al màxim 
potencial productiu. És intensament adobada fins i tot amb nitrogen malgrat que 
queda inoculada normalment amb bacteris de Rhizobium. Les malalties més 
comunes són l'insecte conegut com a "cuca" i el pansiment bacterial. 
Tipus: arbust. 
Zona: V3 i V4 
Quantitat: 18 m2 aprox. 
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Il·lustració 20: Medicago sativa. Font: legumeinfo.org. 

 
Borago officinalis (borraja) 
És una espècie de planta, silvestre o conreada, de la família Boraginàcia. La 
borratja és originària de la zona mediterrània europea i de l'Àsia menor, i és 
actualment de distribució cosmopolita. Creix en terres baixes i sòls sorrencs bé 
assolellats encara que també en climes freds. És un dels ingredients de la cuina 
mediterrània tradicional, tot i que actualment el seu consum és molt reduït a les 
zones urbanes. És una planta herbàcia anual que presenta una altura que oscil·la 
entre els 30-60 cm d'alt. Presenta una arrel axonomorfa i tiges de 15 a 70 cm, 
erectes, robusts i sovint ramificats. Les fulles són de color verd fosc i aspres. Les 
fulles basals, de 5-25 per 1-12 cm, són ovoïdals a lanceolades, amb un pecíol de 
2 a 10 cm. Les fulles caulinars són més menudes i les superiors presenten la 
vora irregularment dentada. Les fulles superiors no tenen pecíol, al contrari de 
les inferiors, i són lleugerament abraçadores. Està coberta de pèls llargs i 
robusts, que li confereixen un aspecte aspre en general. Les flors es disposen en 
cimes laxes i ramoses, amb els pedicels de 5 a 30 mm. Són sempre flors 
hermafrodites. El calze està format per 5 lòbuls soldats per la base, lineal-
lanceolats, aguts i connivents en fructificar. La corol·la és rotàcia, de color blau 
brillant (rarament blanca) amb la gola blanquinosa. El tub és molt curt, quasi 
absent i dividit en 5 lòbuls de 8 a 15 mm, lanceolats, aguts i ben palesos. En la 
gola hi ha 5 esquames erectes. L'androceu està format per 5 estams, amb els 
filaments eixamplats i apendiculats. Les anteres mesuren de 7 a 8 mm i són 
erectes i de color púrpura-negrós. El gineceu està situat sobre un disc nectarífer. 
Està format per dos carpels soldats en un ovari bilocular que es converteix en 
tetralocular per la formació d'una falsa septa. En l'interior de cada cavitat es 
desenvolupa un primordi seminal de placentació axial i basal. L'estil és filiforme i 
l'estigma capitat. El fruit és un tetraqueni, amb els mericarps marrons, ovoides, 
rugosos, truncats en la base i de 7 a 10 mm d'altura. Es troben inserits dins el 
receptacle. 
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Tipus: arbust. 
Zona: V3 i V4 
Quantitat: 18 m2 aprox. 

 
Il·lustració 21: Borago officinalis. Font: worldoffloweringplants.com/ 

 
Salvia officinalis (salvia) 
És nativa del Mediterrani, però ara es cultiva també a escala comercial a Europa 
occidental, Rússia i als Estats Units. Té una tija llenyosa en la base de què 
parteixen tiges herbàcies que es renoven cada any. Se n'utilitzen les fulles, 
grans, estretes, dentades, blanquinoses i amb la vora arrugada, que contenen 
un oli coent utilitzat per a aromatitzar carns, aus i embotits; també es 
consumeixen en infusió com a planta medicinal. Camèfit en forma de mata 
perenne petita d'una altura de 20 a 70 cm de longitud. És una planta d'arrels 
fasciculades que presenta una tija llenyosa, ramificada, de port erecte i robusta. 
A partir de la tija principal, a la base, parteixen una sèrie de tiges herbàcies que 
es van renovant cada any, les quals poden atènyer de 20 a 50 cm de longitud. 
Té una escorça grisenca i amb nombroses rames densament piloses i foliades 
fins a la part superior. Les fulles són oposades i coriàcies, la mida de les quals és 
molt variable però que no supera els 9 cm de llargada i els 2,5 cm d'amplada. 
Tenen una forma ovalada i a la vegada de llança (lanceolada) i s'estrenyen cap a 
la base fins a acabar en un pecíol. Presenten un marge dentat; són rugoses i 
espesses; i de color verd-grisós. Es caracteritzen per tenir una nervadura molt 
marcada i pennada que s'atenua a la base. Les inflorescències són verticals i de 
tipus de raïm, on trobem agrupades entre 5-10 flors en un peduncle. Flors 
hermafrodites i zigomorfes amb el calze tubulós el qual presenta els seus sèpals 
soldats (gamosèpala). La corol·la és de tipus bilabial, de tub relativament curt i 
obert per dalt formant dos llavis: el llavi superior amb 2 lòbuls i l'inferior amb 
tres lòbuls. És de color blau-violeta, rosat o blanquinós. L'androceu està 
constituït per 2 estams fèrtils amb els filaments curts i inserits a la gorja de la 
corol·la. Estan articulats a l'àpex a partir d'un connectiu filiforme, més curt que 
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el filament, i amb dues branques desiguals. El gineceu és súper i està format per 
dos carpels soldats en un ovari bilocular, que es converteix en tetralocular un 
cop madura. Els fruits són tetraquenis amb 4 mericarps ovoides i llisos; gairebé 
esfèric i de color bru fosc. És un fruit sec on al seu interior trobem una sola 
llavor no soldada al pericarp i de coberta generalment no consistent. 
Tipus: arbust. 
Zona: V3 i V4 
Quantitat: 18 m2 aprox. 

 
Il·lustració 22: Salvia officinalis. Font: www.cincopinos.cl/ 

 
Melissa officinalis (melisa) 
És una espècie de la família lamiàcia. Els seus noms vulgars (tarongina i arangí) 
fan referència a l'olor característica de llimona que desprenen les seves fulles. És 
originària del sud-oest d'Europa, la regió occidental d'Àsia i el Nord d'Àfrica. És 
una planta herbàcia perenne que arriba a fer fins a 150 cm d'alçada. La tija és 
recta i ascendent, quadrangular, ramificada i lleugerament pilosa, creix 
anualment, ja que mor a l'hivern però les arrels són perennes i torna a créixer. 
Les fulles són peciolades, de forma oval, romboïdal o fins i tot cordiforme, amb 
el marge dentat i oposades entre si, i fan de 3 a 7 cm, encara que són més 
petites les superiors. També són piloses pel costat de l'anvers, tenen l'àpex agut, 
la inserció a la tija és cordada i la disposició a la fulla és de forma verticil·lada. 
Són de color verd, en general més fosc a l'anvers i més clar al revers i 
desprenen una aroma característica de llimona. Les flors floreixen a l'estiu, entre 
l'abril i el juliol, les inflorescències surten a les aixelles o els angles de les fulles 
amb la tija, i amb disposició verticil·lar exactament igual que les fulles, en grups 
d'entre 6 a 10. Tenen el pedicel curt (de 2 a 6 mm), la corol·la corbada cap a 
dalt i eixamplada a la part superior, és bilabial amb el llavi superior recte i 
bilobulat i l'inferior trilobulat. El calze té tretze nervis i també és bilabial però a 
l'inrevés, amb el llavi superior de tres dents i l'inferior de dos. La corol·la és dues 
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vegades més llarga que el calze, mesurant la primera de 8 a 12 mm. La planta 
és monoica i té la flor hermafrodita, per tant, trobem en una mateixa peça floral 
l'androceu i el gineceu. A l'androceu trobem quatre estams didínams, és a dir, 
dos d'ells són llargs i els dos restants curts i es troben fusionats a la corol·la, de 
forma inclusa. El gineceu és bicarpel·lar però amb un envà al mig, de forma que 
sembla que tinguin quatre carpels, també trobem l'ovari súper. El fruit que es 
forma és una càpsula, però igual que amb els carpels, es divideix en quatre 
parts anomenades núcules. 
Tipus: arbust. 
Zona: V3 i V4 
Quantitat: 18 m2 aprox. 

 
Il·lustració 53: Melissa officinalis. Font: younglivingsandiego.com 

 
Origanum vulgare (orégano) 
És una planta aromàtica, perenne, de la família de les lamiàcies. La seva tija, 
erecta o ascendent, pot arribar fins als 75- 90 cm d'alçada i està ramificada a la 
part superior. Presenta un color groguenc, és una xic pilosa i és molt flairosa. 
L'indument és pubescent. Les fulles són petites, de fins a 4 cm de llargada per 2 
cm d'amplada i lleugerament peciolades. Creixen en cada nus de la tija oposades 
entre si, el marge és sencer o lleugerament dentat i el limbe, és ovalat amb 
punts translúcids que corresponen a glàndules d'oli essencial. La majoria són de 
color verd, excepte les superiors que poden tenir tonalitat vermellosa. Les flors 
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són hermafrodites i petites, de 4 a 7mm. Són de color rosades amb tonalitats 
canviants entre el púrpura i el blanquinós. Aquestes es troben agrupades en 
inflorescències compostes paniculades, i estan protegides per bràctees ovades o 
allargades, apiculades, de color verd pàl·lid i més o menys, el doble de llargues 
que el calze. La seva morfologia és molt diferent a les fulles. Les flors de 
l'orenga fan la seva aparició des de finals d'estiu fins a mitjans de tardor. El 
calze és groc, tubular i està format per cinc sèpals soldats. La corol·la, de color 
blanc o rosat, és bilabiada, amb un llavi superior format per 2 pètals i un inferior 
compost per 3 pètals. L'androceu està format per 4 estams i el gineceu és 
pluricarpel·lar cenocàrpic. El fruit és un tetraqueni llis on els aquenis se separen 
quan arriben a la maduresa. 
Tipus: arbust. 
Zona: V3 i V4 
Quantitat: 18 m2 aprox. 

 
Il·lustració 24: Origanum vulgare. Font: bethchatto.co.uk. 

 
Carex pendula 
Es una espècie de Carex, de les més vistoses de la flora europea i es freqüenta 
en zones humides i ombrívoles com boscos de riera i ribassos de la meitat nord 
de la península Ibèrica, sent una planta herbàcia perenne. Forma mates altes de 
18 dm y excepcionalment 25 dm; en el seu extrem es desenvolupa una panícula 
poc densa. Aquesta es composa d’inflorescències pèndules en forma d’espiga 
que contenen cada punta una part masculina i femenina. Les inflorescències 
masculines mesuren fins 16 cm d’altura, mentre que les femenines superen els 
25 cm. Les flors com en els altres membres del gènere, estan molt reduïdes dins 
d’una estructura i no representen periant (Envolupant floral que protegeix i 
rodeja els estams i els carpels i que per lo general està formada por pètals i 
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sèpals), per lo que la pol·linització te lloc gràcies al vent. Les flors femenines 
queden incloses dins d’una estructura membranosa anomenada utricle i donen 
lloc a una petita núcula. 
Tipus: herba. 
Zona: V5 
Quantitat: 10 m2 aprox. 
Alternatives: Juncus effusus, Mentha rotundifolia 

 
Il·lustració 25: Carex pendula. Font: http://latour-marliac.com 

 
Carex vulpina 
És una espècie dels canyissars i lleres dels rius de la comarca del Bages. Té un 
tall trígon, amb arestes molt marcades, que s’apropa al metre d’alçada. A 
l’extrem del tall apareix una inflorescència única i erecta; una espiga composta 
d’espigues masculines en la seva part superior i femenines en la inferior, que al 
madurar assoliran un color vermellós, com el de la cua d’una guineu o el del 
coure als quals es refereixen els seus noms específics. 
Tipus: herba. 
Zona: V5 
Quantitat: 10 m2 aprox. 
Alternatives: Juncus effusus, Mentha rotundifolia 
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Il·lustració 26: Carex vulpina. Font: cultidelta.com 

 
Juncus inflexus 
Planta herbàcia perenne, molt cespitosa, amb un rizoma del que neixen talls 
erectes, cilíndrics, de 20 a 90cm d’alçada i fins a 2.5mm de diàmetre, amb 10-
20 estries longitudinals marcades; la seva medul·la està interrompuda per 
intervals buits, a mode d’escala de ma, i està formada per cèl·lules estrellades. A 
la base dels talls apareixen baines mucronades de fins a 15 cm, de color porpra 
negrós o marró fosc en la part inferior, marró fosc o marró vermellós en la 
mitjana i en la part superior. Les fulles són similars als talls i totes les basals. 
Les flors es reuneixen en una inflorescència pseudo-lateral, ja que està superada 
per una bràctea que sembla una continuació del tall fins a 40cm, amb l’àpex 
truncat. Les flors tenen una única envoltada, formada per 6 pètals estretament 
ovats, acuminats, amb una banda dorsal verda grisenca i dos laterals de color 
marró, una mica més llargs els externs que ho interns. L'androceu consta de 6 
estams que arriben a la meitat dels tèpals, amb anteres fins a 1.5 vegades més 
llargues que els filaments. El gineceu està format per un ovari amb un estil més 
curt que els estigmes. El fruit és una càpsula de 2.5 - 4 mm, tan llarga o alguna 
cosa més curta que els tèpals externs, de forma ovoide a el·lipsoide, trígona, 
subaguda, mucronada, marró i brillant. En el seu interior hi ha diverses llavors 
finament reticulades amb un curt apícul hialí. Floreix de maig a agost. 
Tipus: herba. 
Zona: V5 
Quantitat: 10 m2 aprox. 
Alternatives: Juncus effusus, Mentha rotundifolia 
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Il·lustració 27: Juncus inflexus. Font: naturespot.org.uk 

 
 
PROPOSTA. FASE 2 
Medicago sativa (alfalfa) 
Descrit en la fase 1. 
Tipus: arbust. 
Zona: V1 
Quantitat: 2 m2 aprox. 
 
Borago officinalis (borraja) 
Descrit en la fase 1. 
Tipus: arbust. 
Zona: V1 
Quantitat: 2 m2 aprox. 
 
Salvia officinalis (salvia) 
Descrit en la fase 1. 
Tipus: arbust. 
Zona: V1 
Quantitat: 2 m2 aprox. 
 
Melissa officinalis (melisa) 
Descrit en la fase 1. 
Tipus: arbust. 
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Zona: V1 
Quantitat: 2 m2 aprox. 
 
Origanum vulgare (orégano) 
Descrit en la fase 1. 
Tipus: arbust. 
Zona: V1 
Quantitat: 2 m2 aprox. 
 
 
 
 

PROPOSTA 

TIPUS ZONA ESPÈCIE QUANTITAT 
ALÇADA 
MÀXIMA 

(m) 

DIÀMETRE 
COPA (m) 

DIÀMETRE 
TRONC 

(m) 
DESCRIPCIÓ FASE 

ARBÒRIA 2 Fraxinus 
angustifolia 4 u 15-18 7-10 0,3-0,6 

Arbre caducifoli present en 
els boscos de riera. 
Coloració entre groc i verd. 
S’escull aquesta espècie 
perquè a l’iniciar la copa per 
sobre de l’alçada de la vista 
no tanca el projecte però els 
seus troncs poden servir per 
precintar la zona si hi ha 
previsió de riuada. S’hauran 
de plantar relativament 
alineats. 

1 

ARBUSTIVA 1/4/5 

Medicago 
sativa 

20 m2 (300 
u aprox) 0,3-0,6 

  

Es busca crear un conjunt 
d’herbes baixes que 
sobrevisquin en zones amb 
sol (Medicago, Borago, 
Salvia) i en zones amb 
ombra (Melisa, Orenga). 
Totes aquestes espècies son 
perennes, aromàtiques i 
necessiten poc 
manteniment. Coloració 
morada, lila, blanca i verda. 

1, i 2 

Borago 
officinalis 

20 m2 (100 
u aprox) 0,4-1 

Salvia 
officinalis 

20 m2 (100 
u aprox) 0,2-0,8 

Melissa 
officinalis 

20 m2 (200 
u aprox) 0,3-1 

  
Origanum 
vulgare 

20 m2 (200 
u aprox) 0,45 

HERBÀCIA 6 

Carex 
pendula 

10 m2 (150 
u aprox) 0,5-1 

  

S’escullen herbes molt 
baixes, aquàtiques, 
resistents a la sal, que 
puguin contribuir a la fito-
depuració de l’aigua sense 
interrompre les visuals. 

1 Carex 
vulpina 

10 m2 (150 
u aprox) 0,4-0,8 

Juncus 
inflexus 

10 m2 (150 
u aprox) 0,2-0,9 

Taula 6: Resum de la proposta de vegetació. 
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5.02 ANNEX 2: Catàleg de roques 
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01

DIMENSIONS (cm): 97 x 89 x 28
 
PES (kg): 493

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

02

DIMENSIONS (cm): 57 x 120 x 18

PES (kg): 295

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Accés sota pont

03

DIMENSIONS (cm): 30 x 47 x 14

PES (kg): 45

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

04

DIMENSIONS (cm): 45 X 24 X 14

PES (kg): 36

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

05

DIMENSIONS (cm): 54 X 47 X 24

PES (kg): 146

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

06

DIMENSIONS (cm): 42 X 35 X 22

PES (kg): 77

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1
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07

DIMENSIONS (cm): 52 x 24 x 27
 
PES (kg): 81

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

08

DIMENSIONS (cm): 84 x 55 x 25
 
PES (kg): 277

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

09

DIMENSIONS (cm): 80 x 50 x 25
 
PES (kg): 211

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

10

DIMENSIONS (cm): 42 x 122 x 29
 
PES (kg): 256

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

11

DIMENSIONS (cm): 125 x 50 x 27
 
PES (kg): 405

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

12

DIMENSIONS (cm): 104 x 53 x 25
 
PES (kg): 330

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -
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13

DIMENSIONS (cm): 36 x 105 x 28
 
PES (kg): 254

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Accés talús

14

DIMENSIONS (cm): 35 x 84 x 23
 
PES (kg): 162

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu Tram 2

15

DIMENSIONS (cm): 54 x 40 x 13

PES (kg): 67

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

16

DIMENSIONS (cm): 134 x 80 x 25

PES (kg): 643

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

17

DIMENSIONS (cm): 94 x 45 x 20

PES (kg): 203

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

18

DIMENSIONS (cm): 67 x 100 x 32

PES (kg): 463

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2
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19

DIMENSIONS (cm): 70 x 85 x30
 
PES (kg): 321

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

20

DIMENSIONS (cm): 73 x 116 x 32
 
PES (kg): 585

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Accés talús

21

DIMENSIONS (cm): 94 x 58 x 20
 
PES (kg): 222

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

22

DIMENSIONS (cm): 77 x 50 x 12
 
PES (kg): 94 

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Accés talús

23

DIMENSIONS (cm): 82 x 150 x 29
 
PES (kg): 472

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

24

DIMENSIONS (cm): 96 x 120 x 20
 
PES (kg): 552

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2
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25

DIMENSIONS (cm): 95 x 45 x 25

PES (kg): 256

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

26

DIMENSIONS (cm): 86 x 56 x 30

PES (kg): 329

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

27

DIMENSIONS (cm): 100 x 90 x 30

PES (kg): 648

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

28

DIMENSIONS (cm): 82 x 50 x 18

PES (kg): 168

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

29

DIMENSIONS (cm): 62 x 60 x 12

PES (kg): 107

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

30

DIMENSIONS (cm): 63 x 65 x 27

PES (kg): 225

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -



| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent 
| UPC - ETSAV

31

DIMENSIONS (cm): 68 x 80 x 32

PES (kg): 376

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

32

DIMENSIONS (cm): 74 x 78 x 20

PES (kg): 235

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

33

DIMENSIONS (cm): 64 x 52 x 31

PES (kg): 247

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1 

34

DIMENSIONS (cm): 32 x 85 x 51

PES (kg): 333

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

35

DIMENSIONS (cm): 48 x 48 x 27

PES (kg): 149

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

36

DIMENSIONS (cm): 62 x 31 x 22

PES (kg): 86

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -
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37

DIMENSIONS (cm): 63 x 82 x 15

PES (kg): 185

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

38

DIMENSIONS (cm): 40 x 50 x 20

PES (kg): 91

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

39

DIMENSIONS (cm): 80 x 43 x 24

PES (kg): 158

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

40

DIMENSIONS (cm): 37 x 39 x 24

PES (kg): 66

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: - 

41

DIMENSIONS (cm): 40 x 54 x 25

PES (kg): 130

MORFOLOGIA: -

REUTILITZACIÓ: -

42

DIMENSIONS (cm): 130 x 70 x 30

PES (kg): 590

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1
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43

DIMENSIONS (cm): 51 x 35 x 19

PES (kg): 77

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: Accés talús

44

DIMENSIONS (cm): 31 x 35 x 14

PES (kg): 36

MORFOLOGIA: Rregular

REUTILITZACIÓ: -

45

DIMENSIONS (cm): 50 x 65 x 35

PES (kg): 273

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 2

46

DIMENSIONS (cm): 81 x 58 x 17

PES (kg): 162

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

47

DIMENSIONS (cm): 70 x 50 x 45

PES (kg): 302

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

48

DIMENSIONS (cm): 80 x 100 x 48

PES (kg): 783

MORFOLOGIA: Iregular

REUTILITZACIÓ: -
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49

DIMENSIONS (cm): 50 x 60 x 30

PES (kg): 173

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

50

DIMENSIONS (cm): 50 x 38 x 15

PES (kg): 58

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

51

DIMENSIONS (cm): 33 x 52 x 13

PES (kg): 53

MORFOLOGIA: -

REUTILITZACIÓ: -

52

DIMENSIONS (cm): 75 x 125 x 60

PES (kg): 1080

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

53

DIMENSIONS (cm): 42 x 40 x 15

PES (kg): 60 

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

54

DIMENSIONS (cm): 45 x 30 x 23

PES (kg): 67

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -
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55

DIMENSIONS (cm): 110 x 70 x 30

PES (kg): 471

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

56

DIMENSIONS (cm): 60 x 50 x 34

PES (kg): 220

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

58

DIMENSIONS (cm): 60 x 35 x 50

PES (kg): 214

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

59

DIMENSIONS (cm): 30 x 75 x 20

PES (kg): 92

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

60

DIMENSIONS (cm): 40 x 30 x 32

PES (kg): 92

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

57

DIMENSIONS (cm): 65 x 60 x 22

PES (kg): 164

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -



| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent 
| UPC - ETSAV

61

DIMENSIONS (cm): 40 x 34 x 27

PES (kg): 88

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

62

DIMENSIONS (cm): 55 x 40 x 42

PES (kg): 200

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

63

DIMENSIONS (cm): 60 x 36 x 15

PES (kg): 78

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

64

DIMENSIONS (cm): 30 x 40 x 30

PES (kg): 69

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

65

DIMENSIONS (cm): 44 x 30 x 10

PES (kg): 25

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

66

DIMENSIONS (cm): 55 x 30 x 20

PES (kg): 75

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -
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67

DIMENSIONS (cm): 59 x 29 x 19

PES (kg): 78

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

68

DIMENSIONS (cm): 42 x 66 x 25

PES (kg): 166

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

69

DIMENSIONS (cm): 50 x 40 x 35

PES (kg): 168

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: Riu tram 1

70

DIMENSIONS (cm): 40 x 27 x 10

PES (kg): 26

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

71

DIMENSIONS (cm): 80 x 50 x 15

PES (kg): 144

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

72

DIMENSIONS (cm): 15 x 17 x 38

PES (kg): 23

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -
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73

DIMENSIONS (cm): 55 x 50 x 38

PES (kg): 250

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

74

DIMENSIONS (cm): 72 x 44 x 16

PES (kg): 109

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

75

DIMENSIONS (cm): 45 x 30 x 25

PES (kg): 73

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

76

DIMENSIONS (cm): 30 x 30 x 15

PES (kg): 29

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -

77

DIMENSIONS (cm): 58 x 65 x 50

PES (kg): 543

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

78

DIMENSIONS (cm): 70 x 50 x 30

PES (kg): 239

MORFOLOGIA: Irregular

REUTILITZACIÓ: -



79

DIMENSIONS (cm): 180 x 100 x 40

PES (kg): 1728

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

80

DIMENSIONS (cm): 60 x 35 x 25

PES (kg): 113

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -

81

DIMENSIONS (cm): 70 x 56 x 15

PES (kg): 141

MORFOLOGIA: Regular

REUTILITZACIÓ: -
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5.03 ANNEX 3: Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

 

                    HERRAJES 

   
 

CATALOGO DE HERRAJES 2012_ed1 
 

- 26 - 

 

 

 

GRAPA PARALELA PARA CABLES DE ALUMINIO 
PARALLEL CLAMPS FOR ALUMINIUM CONDUCTORS 
BLOCS A RAINURES PARALLELES POUR CONDUCTEUR D’ALUMINIUM 

Referencia  
Code 

Référence 

Ø Conductor  
Conductor Ø 
Ø Conducteur 

Dimensiones en mm.  
Dimensions in mm. 
Dimensions en mm. 

Tornillos  
Bolts 

Boulon 

Par de apriete  
Tightening torque 
Couple de serrage 

Peso 
Weight 
Poids 

Ø1 Ø2 
A B Ød Nº N.m. Kg. Mín  Máx Mín  Máx 

Z31216/10 14,01 16 7,5 10 80 40 M-12 2 40 0,63 
Z31218/10 16,01 18 7,5 10 80 40 M-12 2 40 0,63 
Z31225/10 23,01 25 7,5 10 80 40 M-12 2 40 0,63 
Z31227/10 25,01 27 7,5 10 80 40 M-12 2 40 0,63 

  
Z31225/18 23,01 25 16,01 18 120 40 M-12 3 40 0,95 

  
 Z31223 21,01 23 21,01 23 120 40 M-12 3 40 0,95 
 Z31225 23,01 25 23,01 25 120 40 M-12 3 40 0,95 
 
Para pedidos se ha de indicar el diámetro del condu ctor. 
Conductor diameter must be specified. 
Il est nécessaire de spécifier le diamètre du conducteur. 
 

 
 

GRAPA DE CONEXIÓN SENCILLA PARA CABLES DE ALUMINIO 
SINGLE CONNECTOR FOR ALUMINIUM CONDUCTORS 
BLOCS DE MISE A LA TERRE POUR CONDUCTEUR D’ALUMINIUM 

 

Referencia  
Code 

Référence 

Ø Conductor  
Conductor Ø 
Ø Conducteur 

Dimensiones en mm.  
Dimensions in mm. 
Dimensions en mm. 

Par de apriete  
Tightening torque 
Couple de serrage 

Peso 
Weight 
Poids 

E 
A B ØD N.m. Kg. Mín  Máx 

230013/1 8 16 54 50 M-12 40 0,37 
230013/2 8 16 54 50 M-14 50 0,37 
230013/3 8 16 54 50 M-16 60 0,37 

 
Para pedidos se ha de indicar el diámetro del condu ctor. 
Conductor diameter must be specified. 
Il est nécessaire de spécifier le diamètre du conducteur. 

CONEXIONES 
CONNECTORS 

BLOCS 
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I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L D E L C A B L E

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

C O R D Ó N .
El cordón esta hecho de un numero de 
alambres colocados helicoidalmente 
alrededor de un alambre central.

A L A M B R E . 
Es el principal componente del cable de 
acero y se obtiene de pasar un alambrón a 
través de una herramienta o filera..
El diámetro del alambre de cable se vuelve 
más pequeño gradualmente hasta que 
alcanza el tamaño y las características 
mecanicas adecuadas.
El alambre, usado en diferentes aplicaciones, 
puede galvanizarse en un baño caliente de 
galvanizado.

C A B L E .
El cable esta confeccionado a partir 
de un numero de cordones colocados 
helicoidalmente alrededor  de un nucleo 
textil o metálico.
Antes de confeccionar los cordones, estan 
preformados para darles la forma helicoidal 
que el cable tendrá cuando este se forme.
El preformado da las siguientes ventajas:
a) cuando el cable se corta los cordones no 
se desenrollarán así que no tienen que ser 
soldados.

b) Una duración superior de los cables contra 
la fatiga.
c) los alambres se mantendrán en la posición 
aun cuando se rompan.
d) manejo, ensamblaje y enganches más 
sencillos.
Para ofrecer una estabilidad mayor y estar 
más compacto, el preformado no se realiza 
cuando se desarrollan cables especiales.

C A R A C T E R Í S T I C A S .
Las principales características que definen 
los cables de acero son:
- Diametro y tolerancias.
- Composición y nº de hilos.
- Torsión.
- Carga de rotura.
- Sección metálica.
- Peso por metro.
- Acabado.

Cordón
Alambre

Cable

NOS PREOCUPAMOS DE LA SEGURIDAD

PELIGRO

El cable fallará si está gastado, 
sobrecargado, mal empleado, 
dañado, inadecuadamente mantenido 
o maltratado. El fallo del cable 
puede causar lesiones graves.

Protéjase usted y a los demás:
- Revise siempre el cable antes de 
su uso por si estuviera desgastado 
o dañado.

- Nunca utilice el cable si está 
gastado o dañado.

- Nunca sobrecargue el cable.

Si el desenrollado es incorrecto puede ocasionar 
deformaciones en los cables.
Infórmese: lea con detenimiento las indicaciones 
del fabricante o el folleto de seguridad

PRECAUCIÓN

GAZA PRENSADAGUARDACABO PRENSADO

TERMINAL HORQUILLA

INFORMACIÓN
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HIT-HY 200 injection mortar 
Anchor design (ETAG 001) / Rods&Sleeves / Concrete 

Injection mortar system Benefits 

 

Hilti HIT- HY 200-A 
 
500 ml foil pack 
(also available as 
330 ml foil pack) 

- SafeSet technology: drilling and    
borehole cleaning in one step 
with Hilti hollow drill bit 

- Suitable for non-cracked and 
cracked concrete C 20/25 to C 
50/60 

- ETA Approved for seismic 
performance category C1, C2a) 

- Maximum load performance in 
cracked concrete and non-
cracked concrete 

- High corrosion / corrosion 
resistanceb) 

- Small edge distance and anchor 
spacing possible 

- Manual cleaning for borehole 
diameter up to 20mm and hef≤10d 
for non-cracked concrete only 

- Two mortar versions: HY 200-A 
for slow cure applications and HY 
200-R for fast cure applications 

 
 

 

Hilti HIT- HY 200-R 
 
500 ml foil pack 
(also available as 
330 ml foil pack) 

 

Anchor rod: 
HIT-V 
HIT-V-F 
HIT-V-R 
HIT-V-HCR 
(M8-M30) 

 

Internally threaded 
sleeve: 
HIS-N 
HIS-RN 
(M8-M20) 

 

Anchor rod: 
HIT-Z 
HIT-Z-F 
HIT-Z-R 
(M8-M20) 

a) HIS-N internally threaded sleeves not approved for Seismic. 
b) High Corrosion resistant rods available only for HIT-V. Corrosion resistant rods available for HIT-V and HIS-N 
 
 
Base material Installation conditions 

  

 
 

  

 

    
Concrete 

(non-cracked) 
Concrete 
(cracked) 

 Hammer 
drilled holes 

Diamond 
drilled holes c) 

 

Hilti SafeSet 
technology  

Variable 
embedment 

depth 

Small edge 
distance and 

spacing 

Load conditions Other information 

   
 

    
Static/ 

quasi-static 
Seismic, 

ETA-C1, C2a) 
Fire              

resistance 
 

European 
Technical 

Assessment 

CE 
conformity 

Corrosion 
resistanceb) 

High 
corrosion 

resistanceb) 

PROFIS 
Anchor design 

Software 
a) HIS-N internally threaded sleeves not approved for Seismic category C2. 
b) High Corrosion resistant rods available only for HIT-V. Corrosion resistant rods available for HIT-V and HIS-N 
c) Diamond drilling only covered for HIT-Z rods 



   
 

Updated: Dec-17  8 

Setting details for HIT-V 
Anchor size M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Nominal diameter of drill bit  d [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

Eff. embedment depth and 
drill hole depth a) 

 

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 
hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Minimum base material 
thickness  hmin [mm] hef + 30 mm ≥100 mm hef + 2 d0 

Maximum diameter of 
clearance hole in the 
fixture 

df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Thickness of  
Hilti filling set hfs [mm] - - - 11 13 15 - - 

Effective fixture thickness 
with Hilti filling set tfix,eff [mm] tfix,eff - hfs 

Max. torque moment b) Tmax [Nm] 10 20 40 80 150 200 270 300 
Minimum spacing smin [mm] 40 50 60 75 90 115 120 140 

Minimum edge distance cmin [mm] 40 45 45 50 55 60 75 80 

Critical spacing  
for splitting failure scr,sp [mm] 2 ccr,sp 

Critical edge distance for 
splitting failure c) ccr,sp [mm] 

1,0  hef for  h / hef ≥ 2,00 

 

4,6 hef – 1,8 h for 2,00 > h / hef > 1,3 

2,26 hef for h / hef ≤ 1,3 

Critical spacing for concrete 
cone failure scr,N [mm] 2 Ccr,sp 

Critical edge distance for 
concrete cone failure d) ccr,N [mm] 1,5 hef 

For spacing (edge distance) smaller than critical spacing (critical edge distance) the design loads have to be reduced. 
a) hef,min ≤ hef ≤ hef,max (hef: embedment depth) 
b) Maximum recommended torque moment to avoid splitting failure during instalation with minimum 

spacing and edge distance 
c) h: base material thickness (h ≥ hmin) 
d) The critical edge distance for concrete cone failure depends on the embedment depth hef and the 

design bond resistance. The simplified formula given in this table is on the save side. 
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Estadística de partides



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.
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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#
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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#
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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
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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#

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 16

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#

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 17

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

EUR



Adequació de l´accés al riu

AMIDAMENTS Data: 30/01/18 Pàg.: 18

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



Quadre de preus I



Adequació de l´accés al riu

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/01/18 Pàg.: 1

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)



Adequació de l´accés al riu

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/01/18 Pàg.: 2

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)



Adequació de l´accés al riu

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/01/18 Pàg.: 3

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)



Adequació de l´accés al riu
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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)
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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 €



Pressupost
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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



Adequació de l´accés al riu

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



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 4

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



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 5

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



Adequació de l´accés al riu

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



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 10

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



Adequació de l´accés al riu

PRESSUPOST Data: 30/01/18 Pàg.: 11

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



Resum de pressupost



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



Últim full



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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EMPLAÇAMENT. Dins de

l'àrea urbana

desenvolupada de

Sallent, el projecte se

situa a la riba oest del

riu, al costat de la

resclosa més al nord,

connectat al nucli antic

pel Pont Nou. Es tracta

d'una zona

problemàtica, si bé té

un gran potencial per

acostar els veïns al riu,

potencial que el projecte

vol explotar.
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Secció A-A'

Secció B-B'

Secció C-C'

Secció D-D'

Secció E-E'

Secció F-F'

Secció G-G'

Secció H-H'

Secció I-I'

02C.11/300Gener 2018 Estat actual

Planta mosca. Seccions



275.45 275.20
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270.60
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E 1/300Secció A-A'
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Seccions 2 1/300

E 1/300Secció F-F'

E 1/300Secció E-E'

E 1/300Secció D-D'

272.60
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Seccions 3 1/300

E 1/300Secció I-I'

E 1/300Secció H-H'
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269.84

270.60

275.50

269.10

269.84

275.25
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267.74
267.75

275.25
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PP1 Baixada al costat de 
la caseta

Pedres apilades que poden servir 
com accés a la plataforma de 
l’escala de peixos. Actualment 
l’altura entre pedres no permet 
una baixada còmoda.

PP2 Riba del riu

Espai de gran interès però que 
actualment es troba en molt 
mal estat. Necessitat de neteja 
i acondicionament.

PP3 Accés 1

Baixada amb molt pendent. 
Transit mixt de vehicles i 
vianants. Paviment de formigó 
en molt mal estat, amb 
irregularitats i límits desfets. 
Barreja de paviments de 
diferents tipus: asfalt, formigó, 
sauló.

PP4 Accés 2

Accés a la baixada al riu 
sobredimensionat, amb un 
nombre excessiu de carrils i una  
important discontinuïtat del 
espai per vianants. Escocells i 
vorades en mal estat.

PP5 Espai sota el Pont 
Nou

Espai brut, poc il·luminat i amb 
paviment de sauló en mal estat. 







Asfalt

(A1)

Formigó de neteja

(F1)

Formigó de neteja

(F2)

Formigó de neteja

(F2)

Banc (B1)

Escocell (E1)

Banc (B2)

Escocell (E2)

Cartell (C)

Llum (L1)

Escala (ES1)

Antigua

fonamentació

(AF1)

Paperera (P1)

TRACTAMENT PAVIMENTS - FASE 2

A1 - Asfalt - 120 m2 - Picar

parcialment només la capa d'asfalt

amb una radial per deixar créixer

herbes. Picar tot el paviment

(inclosa la solera) en dos punts

determinats per crear nous

escocells.

F1 - Formigó de neteja - 250 m2 -

Regularitzar amb una capa d'asfalt i

picar parcialment la capa superficial

per deixar créixer herba (mateix

tractament que A1).

F2 - Formigó de neteja - 40 m2 -

Picar completament i compactar la

terra.

TRACTAMENT ELEMENTS URBANS

FASE 1

ES1 - Escala - Extracció

AF1 - Antigua fonamentació -

Extracció

C1 - Cartell - Extracció

FASE 2

B1 - Banc - Gir de 180º per mirar al

riu

E1 - Escocell - Tapar per arreglar la

vorera

B2 - Banc - Gir de 180º per mirar al

riu

E2 - Escocell - Tapar per arreglar la

vorera

L1 - Llum - Es canvia per una altra

lluminària més adequada al

projecte

P1 - Paperera - Es canvia per una

altra paperera

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol Escala

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT

Gener 2018 Enderrocs

Paviments i elements urbans
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03A



Typha

angustifolia

(BG1)

Arundo donax

(CA1)

Cupressus

sempervirens

(CS1)

Tipuana tipu

(TT1)

Tipuana tipu

(TT2)

Arundo donax

(CA2)

Typha

angustifolia

(BG2)

Phragmites

australis

(PG)

TRACTAMENT

FASE 1

CS1 - Cupressus sempervirens -

Trasplantament

CA1 - Arundo donax - Extracció

CA2 - Arundo donax - Extracció

BG1 - Typha angustifolia -

Extracció

BG2 - Typha angustifolia -

Extracció i substitució per canyís

PG - Phragmites australis -

Desbrossament lleuger per

habilitar el pas (tot l'àrea)

FASE 2

TT1 - Tipuana tipu -

Trasplantament a un nou lloc

TT2 - Tipuana tipu -

Trasplantament a un nou lloc

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol Escala

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT

Gener 2018 Enderrocs

Vegetació

1/300

03B



275

273

275.4

275.47

275.58

275.37

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/300Gener 2018 04 A.1

EscalaOrdenació general

Planta proposta

Zona sobre pont nou

275.4



268

270

268

271

275

273

272 268

270.3

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/300 04 A.2Gener 2018

EscalaOrdenació general

Planta proposta

Zona sota pont nou



Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet
REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT Gener 2018 04 B.1Ajuntament Sallent de Llobregat

PlànolDataProjecteArquitectesPromotor EscalaOrdenació general

Vista axonométrica

Estat actual

-



Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet
REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT Gener 2018 04 B.2Ajuntament Sallent de Llobregat

PlànolDataProjecteArquitectesPromotor Escala

1/300

Ordenació general

Vista axonométrica

Proposta



275.4

275.58

275.37

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol Escala

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/300Gener 2018 04 C.1
Ordenació general

Definició geomètrica

Zona sobre pont nou

Distància en cmEntre punts

1589.5B-6

1893.4A-6

1180.2B-5

1371.5A-5

  495.8B-4

  666.1A-4

  464.4B-3

  636.0A-3

  162.0B-2

  896.2A-2

  961.7B-1

  283.1A-1

A

B

502.8518.5 150

1161.6 493.2

150

1
5
0

10
03
.6

62
9.
5

5
7
0
.7

10
03
.6

62
9.
5

5
7
0
.7

1
8
0

200

1
5
0

9
7
.5

6
7
.5

1
5

150200 545.41
8
0

6

5

1
2

3

4



Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol Escala

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/300Gener 2018 04 C.2
Ordenació general

Definició geomètrica

Zona sota pont nou

Distància en cmEntre punts

2654.6D-23

  589.6D-22

1717.6D-21

2497.1D-20

2363.1D-19

1419.8D-18

1160.5D-17

1976.5D-16

3058.1C-23

2484.4C-22

1962.8C-21

1985.8C-20

4182.0C-19

3063.7C-18

1888.3C-17

  750.1 C-16

  100.4B-15

  224.7B-14

  465.1B-13

3270.4A-13

2742.8A-12

2589.9A-11

2629.2A-10

2469.4A-9

1209.98-9

1263.3A-8

1177.1A-7

1043.4A-6

  937.3A-5

 14682-5

1229.6A-4

1304.0A-3

1094.9A-2

1134.3A-1

937.3

146
8

1
1
3
4
.3

7
5
0
.1

C

15

14

13

12

11

10

9

43

1 2

19

18

17

16

3
3
1
.0
3

39
5.
8

8

7

6

 5

1
2
1
3
.8

1
2
0
3
.5

1
1
5
1
.5

A

B

812.2

23

D

22

37
4

50
3

62
9.
5

674
.5

98.
7

147
3.1

569
.1

10
03
.6

5
7
0
.7

20

21

150

1
5
0

10
03
.6

62
9.
5

5
7
0
.7







1
5
0

160

80

30

1
5
025

0

2
5
6
.4

3
8
5
.8

5
1
2
.2

3
8
2
.8

25
0 2

5
0

7
7
6
.4

8
1
1
.9

6
1
8
.2 30

1334

287.7

2
6
3
.4

2
8
2
.3

P
u
n
t 
0

193.7158.1
792.1

1145.1
139.9 75.875.8

158.5
792.1

29

28

6

32

7

1

69

55

33

8

64

9

42

26

11

49

27

31

10

82

14

45

12

19

34
18

21
23

25

16 5

24

1
7

22

13

20

4
3

148
8

188

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet
REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/100Gener 2018

Promotor Arquitectes Projecte Data Plànol Escala

04 C.5Definició geomètrica

Detall roques

Ordenació general / Proposta



s9

s8

s7

s6

s5

s4

s3

s2

s1

s10

s11

s12

s13

s14

s15

s16

s17

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s1
0

s1
1

273.64

272.58271.70

272.61

272.20

272.18

273.26

273.89

270.98

270.85 270.35

268.16

267.68

272.27

268.73

268.06

275.16
275.31

275.40

269.29

2
7
0

2
7
0

2
6
9

2
7
2

2
7
1

2
7
0

2
6
9

2
6
8

270

273

2
7
2

2
7
1

270

269

274

275

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol Escala

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/300 04 D.1Gener 2018

Ordenació general

Moviment de terres

Planta



275,4

272

SECCIÓ 1

SECCIÓ 2

272

SECCIÓ 3

272

SECCIÓ 4

272

SECCIÓ 5

272

SECCIÓ 6

272

SECCIÓ 7

272

SECCIÓ 8

272

SECCIÓ 9

271

SECCIÓ 10

271

SECCIÓ 11

271

273

273

273

273

SECCIÓ 17

SECCIÓ 15

273

273SECCIÓ 12

273

273

272,8SECCIÓ 8

272,6

272,6

272,6

272,6

272,6 272,6

272,6

272,6

272,6

272,6

270,4

272,6

272,6

SECCIÓ 1

SECCIÓ 2

SECCIÓ 3

SECCIÓ 4

SECCIÓ 5

SECCIÓ 6

SECCIÓ 7

SECCIÓ 9

SECCIÓ 10

SECCIÓ 11

SECCIÓ 13

273

SECCIÓ 14

SECCIÓ 16

zona 1

Promotor Arquitectes

Ajuntament Sallent de Llobregat Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet

Projecte Data Plànol Escala

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT 1/200

ZONA 1 (caseta) ZONA 2 (mur)

Gener 2018

BALANÇ DELS MOVIMENTS DE TERRES 

ZONA 1 (caseta)

ZONA 2 (mur)

8,820 m3 de terra que sobrenDiferència

04 D.2
Ordenació general

Moviment de terres

Seccions

és de 27,765m3 de terra

El volum de terres acumulat que ens sobra 

TOTAL



268

270

268

271

275

273

272 268

270.3
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Planta mosca seccions

04 E.1
Secció F-F'

Secció G-G'

Secció E-E'

Secció C-C'

Secció B-B'

Secció A-A'

Secció D-D'

Secció I-I'

Secció H-H'



275.20

270.60

270.60

269.10

275.20

272.60
272.00

270.59

272.00

275.45

270.59
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1/300

E 1/300Secció C-C'

E 1/300Secció B-B'

E 1/300Secció A-A'

Ordenació general

Proposta

Seccions 1

275.28



274.75 274.60

272.00

272.00

267.75
267.74

269.10

275.25

273.63

267.74
267.75
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1/300

E 1/300Secció F-F'

E 1/300Secció E-E'

E 1/300Secció D-D'

Ordenació general

Proposta

Seccions 2

272.60

273.40

272.00

275.50

269.84

270.60
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1/300

E 1/300Secció I-I'

E 1/300Secció H-H'

E 1/300Secció G-G'

Ordenació general

Proposta

Seccions 3
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PAVIMENTS

Llegenda

Paviment d'asfalt

Paviment de formigó en masa

Paviment de panot gris

Sauló

Sustrat vegetal

Paviments

Planta estat actual









275

273

275.4

275.47

A A'

SECCI
Ó 
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C

SECCIÓ TIPUS A

B

SECCIÓ TIPUS B

B
'

PAVIMENTS

Llegenda

Paviment d'asfalt

Paviment de formigó en masa

Paviment de panot gris

Tot-u - granulats

Sauló

Sustrat vegetal
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Escala

Planta proposta

Paviments

275.4















Banc 1

Banc 2

Paperera

8
3
0

1800

1650

7
2
0

4
5
0

6
6
0

510

PAPERERA Model SALOU (casa BENITO URBAN) o

similar (mateix model que el present en el projecte

del passeig)

Estructura interior metàl·lica i exterior amb vint

llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm

tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida

i hidròfug. Acabat color caoba. Cubeta d'acer

galvanitzat.

Buidatge mitjançant retirada de la cubeta

metàl·lica.

Capacitat 40L.

1 unitat.

Ancoratge recomanat: Mitjançant

tres perns d'expansió de M8.

BANC Model NEOBARCINO (casa BENITO URBAN) o

similar (model existent)

Peus de fundició dúctil amb tractament Ferrus,

procés protector del ferro, que garanteix

resistència a la corrosió. Acabat imprimació epoxi i

pintura polièster en pols color gris martelé. Sis

taulers de secció 110 x 35 mm de fusta tractada

amb Lignus, protector fungicida, insecticida i

hidròfug. Acabat color natural. Cargols d'acer

inoxidable.

2 unitats.

Ancoratge recomanat: cargols de fixació

al sòl de M10 segons superfície i projecte.

Tractament: gir de 180º.

Procés: picar i retirar els quatre punts d'ancoratge,

roscar nous perns d'ancoratge (si cal), girar el

banc 180º, omplir els buits amb formigó, anivellar i

polir el formigó, polir i pintar els bancs.

PROPOSTA

EXISTENT
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270
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07 B
Obra civil

Planta proposta

Escales 1

Dau de formigó 2

Dau de formigó 3

Pedres tipus 2

Pedres tipus 1
Pedres tipus 3

Dau de formigó 1

Escales 2
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Detalls 1. Proposta

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

Pos.I (inf)

15

25

40

60

95

30

35

20

6

10

16

20

25

12

14

8

Pos.II (sup)

22.5

37.5

57.5

85

132.5

45

50

30

LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)

30

50

80

120

190

60

70

40

Pos.I (inf)

15

25

30

60

95

40

35

20

37.5

30

Pos.II (sup)

22.5

57.5

85

132.5

45

50

COMPRESSIÓ

P

Pos.II (sup)

45

75

115

170

265

90

100

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-25, I ACER  B-500-S

S

154 15 3015 15 30

15532 217.5 310155 217.5 435

DESIGNACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ

-

-

-

&c=1.5

&c=1.5

&c=1.5

EF. DESFAV.

COEF. PARCIAL SEGUR.

EF. FAVOR.

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

HA-25/B/10/I

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/10/I

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DESIGN.

ACER

PILARS

FONAMENTS

MURS

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

NOTES:

MALLA ELECT.

--

--

50 mm (1)

30 mm

30 mm (2)

P. NO constant&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

NORMAL

EXECUCIÓ

NORMAL

NORMAL

(3) El recobriment superior es podrà reduir al mínim de 20mm si es col·loca un paviment que actui de recobriment. 

set centímetres.

(2) El mur està impermeabilitzat. Si el formigó està en contacte amb el terreny el recobriment s'incrementarà fins a 

làmina protectora lateral.

(1) S'ha considerat que els fonaments es construiran a sobre un gruix mínim de 10 cm de formigó de neteja i 

** 

* EL RECOBRIMENT MÍNIM ÉS EL NOMINAL MENYS 10mm.

--

NORMATIVA APLICABLE:        EHE "Instrucción de hormigón estructural"

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

ESPECIFICA

EXPOSICIÓ 

NOMINAL *

RECOBR. 

CONTROL

NIVELL DE 

SEGURETAT

COEFICIENT OBSERV.

-&c=1.5HA-25/B/10/IFORJATS -- 30 mm (3) ESTADÍSTIC

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

CONTROL

NIVELL 

SEGUR.

COEF. 

D'ACCIó

TIPUS 

CONTROL

NIVELL DE 

EF. DESFAVOR.

COEF. SEGURETAT ACCIONS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER LAMINAT

TIPUS D'ACCIÓ

VARIABLE

PERMANENT

COEF. SEGURETAT MATERIAL

EF. FAVORABLE

NORMATIVA APLICABLE:        CTE DB SE-A "Seguridad estructural: Acero"

MATERIAL:     ACER LAMINAT S-275JR

PARAMETRES RESISTENTS:   fyk= 275 N/mm²

PROPIETATS MATERIAL:   Pe= 78.5 N/m³    E= 210 KN/mm²

***

**

* 

NOTES:

=1.35Gg

=1.50Qg

=1.00Gg

=0.00Qg =1.25mgunions 

=1.05 mginestabilitat 

=1.05 mgplastificació 

Detall dau formigó armat 1

1/20

E: 1/40Axonométrica Ancoratges a roca Axonométrica malla superior / inferior

Programa de càlcul: HILTI Profis Anchor. 

E: 1/20Ancoratge a roca Dau de formigó 1. 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

6

9

10

11

1

12

13

Axonométrica posició cèrcols + biges

E: 1/20Armadura a roca Dau de formigó 1. 

LLEGENDA

15. Grapa par assegurar la correcta fijació del cable Ø 26 mm

14. Cable d'acer inoxidable de Ø 26 mm. Composició: 6 x 37 + 1 (180 Kg/mm2)

Taules de definició de materials.

13. Longitud de solapament, en funció de l'ambient i el formigó emprat. Definit a les 

15 cm en ambdós sentits.

12. Malla superior i inferior formada per barres corrugades inoxidables  ø 10 mm cada 

11. Base d'ancoratge existent. Roca (a comrpovar en obra la seva resistència)

10. Resina EPOXI (e = 2mm) de la casa HILTI, del tipus HIT - V

unitària i empotrada.

9. Soldadura a 120º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

8. Cércols horitzontals perimetrals de Ø 12 mm

En obra profunditat d'ancoratge: 600 mm.

Profunditat d'ancoratge segons el programa HILTI Profis Anchor: 170 mm

7. Barra mètrica d'acer inoxidable de la casa HILTI del tipus: AM - 8.8 HDG - M20

geomètricament al plànol 07 C.5

6. Pletina d'acer inoxidable (e = 20 mm), dimensions 300 x 400 mm. Definida 

unitària i empotrada.

5. Soldadura a 30º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

l'ancoratge amb el cable d'acer.

4. Barra corrugada ancorada al formigó i soldada a la platina per a la formació de 

de treball a flexió.

3. Biga formada per 6 barres corrugades d'acer Ø 16 mm + estrebs cada 20 cm 

2. Estrebs de lligat cada 200 mm del Ø 10 mm.

acabat rugós per evitar relliscades i posibles accidents.

Sistema de ejecució definida en partides d'amidaments: Encofrat sellejat amb 

1. Dau de formigó armat 1500 x 2500 mm. Tipo de formigó: Armat. 

E: 1/10

1

0.12

0
.0

8

0.0278

E: 1/10

Obra Civil

Estructures
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Detall dau formigó armat 2

E: 1/40Axonométrica Ancoratges a roca Axonométrica malla superior / inferior

Programa de càlcul: HILTI Profis Anchor. 

E: 1/20Ancoratge a roca Dau de formigó 2. 

1

2

3

4

5

6

7

8

6

9

10

11

1

12

Axonométrica posició cèrcols + biges

DESIGNACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ

-

-

-

&c=1.5

&c=1.5

&c=1.5

EF. DESFAV.

COEF. PARCIAL SEGUR.

EF. FAVOR.

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

HA-25/B/10/I

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/10/I

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DESIGN.

ACER

PILARS

FONAMENTS

MURS

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

NOTES:

MALLA ELECT.

--

--

50 mm (1)

30 mm

30 mm (2)

P. NO constant&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

NORMAL

EXECUCIÓ

NORMAL

NORMAL

(3) El recobriment superior es podrà reduir al mínim de 20mm si es col·loca un paviment que actui de recobriment. 

set centímetres.

(2) El mur està impermeabilitzat. Si el formigó està en contacte amb el terreny el recobriment s'incrementarà fins a 

làmina protectora lateral.

(1) S'ha considerat que els fonaments es construiran a sobre un gruix mínim de 10 cm de formigó de neteja i 

** 

* EL RECOBRIMENT MÍNIM ÉS EL NOMINAL MENYS 10mm.

--

NORMATIVA APLICABLE:        EHE "Instrucción de hormigón estructural"

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

ESPECIFICA

EXPOSICIÓ 

NOMINAL *

RECOBR. 

CONTROL

NIVELL DE 

SEGURETAT

COEFICIENT OBSERV.

-&c=1.5HA-25/B/10/IFORJATS -- 30 mm (3) ESTADÍSTIC

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

CONTROL

NIVELL 

SEGUR.

COEF. 

D'ACCIó

TIPUS 

CONTROL

NIVELL DE 

EF. DESFAVOR.

COEF. SEGURETAT ACCIONS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER LAMINAT

TIPUS D'ACCIÓ

VARIABLE

PERMANENT

COEF. SEGURETAT MATERIAL

EF. FAVORABLE

NORMATIVA APLICABLE:        CTE DB SE-A "Seguridad estructural: Acero"

MATERIAL:     ACER LAMINAT S-275JR

PARAMETRES RESISTENTS:   fyk= 275 N/mm²

PROPIETATS MATERIAL:   Pe= 78.5 N/m³    E= 210 KN/mm²

***

**

* 

NOTES:

=1.35Gg

=1.50Qg

=1.00Gg

=0.00Qg =1.25mgunions 

=1.05 mginestabilitat 

=1.05 mgplastificació 

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10 mm

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.

radi de curv. 2.5 Ø

Pos.I (inf)

15

25

40

60

95

30

35

20

Ø

6

10

16

20

25

12

14

8

Pos.II (sup)

22.5

37.5

57.5

85

132.5

45

50

30

LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)

30

50

80

120

190

60

70

40

Pos.I (inf)

15

25

30

60

95

40

35

20

37.5

30

Pos.II (sup)

22.5

57.5

85

132.5

45

50

COMPRESSIÓ

P

Pos.II (sup)

45

75

115

170

265

90

100

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-25, I ACER  B-500-S

S

154 15 3015 15 30

15532 217.5 310155 217.5 435

LLEGENDA

15. Grapa par assegurar la correcta fijació del cable Ø 26 mm

14. Cable d'acer inoxidable de Ø 26 mm. Composició: 6 x 37 + 1 (180 Kg/mm2)

Taules de definició de materials.

13. Longitud de solapament, en funció de l'ambient i el formigó emprat. Definit a les 

15 cm en ambdós sentits.

12. Malla superior i inferior formada per barres corrugades inoxidables  ø 10 mm cada 

11. Base d'ancoratge existent. Roca (a comrpovar en obra la seva resistència)

10. Resina EPOXI (e = 2mm) de la casa HILTI, del tipus HIT - V

unitària i empotrada.

9. Soldadura a 120º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

8. Cércols horitzontals perimetrals de Ø 12 mm

En obra profunditat d'ancoratge: 600 mm.

Profunditat d'ancoratge segons el programa HILTI Profis Anchor: 170 mm

7. Barra mètrica d'acer inoxidable de la casa HILTI del tipus: AM - 8.8 HDG - M20

geomètricament al plànol 07 C.5

6. Pletina d'acer inoxidable (e = 20 mm), dimensions 300 x 400 mm. Definida 

unitària i empotrada.

5. Soldadura a 30º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

l'ancoratge amb el cable d'acer.

4. Barra corrugada ancorada al formigó i soldada a la platina per a la formació de 

de treball a flexió.

3. Biga formada per 6 barres corrugades d'acer Ø 16 mm + estrebs cada 20 cm 

2. Estrebs de lligat cada 200 mm del Ø 10 mm.

acabat rugós per evitar relliscades i posibles accidents.

Sistema de ejecució definida en partides d'amidaments: Encofrat sellejat amb 

1. Dau de formigó armat 1500 x 2500 mm. Tipo de formigó: Armat. 

E: 1/10

1

0.12

0
.0

8

0.0278

E: 1/10

Gener 2018 07 C.2

PlànolData Escala

Detalls 2. Proposta

1/20

Obra Civil

Estructures
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Detall dau formigó armat 2 LLEGENDA

E: 1/40Axonométrica Ancoratges a roca Axonométrica malla superior / inferior

1

7

8

10

11

1

12

Axonométrica posició cèrcols + biges

DESIGNACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ

-

-

-

&c=1.5

&c=1.5

&c=1.5

EF. DESFAV.

COEF. PARCIAL SEGUR.

EF. FAVOR.

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

HA-25/B/10/I

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/10/I

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DESIGN.

ACER

PILARS

FONAMENTS

MURS

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

NOTES:

MALLA ELECT.

--

--

50 mm (1)

30 mm

30 mm (2)

P. NO constant&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

NORMAL

EXECUCIÓ

NORMAL

NORMAL

(3) El recobriment superior es podrà reduir al mínim de 20mm si es col·loca un paviment que actui de recobriment. 

set centímetres.

(2) El mur està impermeabilitzat. Si el formigó està en contacte amb el terreny el recobriment s'incrementarà fins a 

làmina protectora lateral.

(1) S'ha considerat que els fonaments es construiran a sobre un gruix mínim de 10 cm de formigó de neteja i 

** 

* EL RECOBRIMENT MÍNIM ÉS EL NOMINAL MENYS 10mm.

--

NORMATIVA APLICABLE:        EHE "Instrucción de hormigón estructural"

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

ESPECIFICA

EXPOSICIÓ 

NOMINAL *

RECOBR. 

CONTROL

NIVELL DE 

SEGURETAT

COEFICIENT OBSERV.

-&c=1.5HA-25/B/10/IFORJATS -- 30 mm (3) ESTADÍSTIC

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

CONTROL

NIVELL 

SEGUR.

COEF. 

D'ACCIó

TIPUS 

CONTROL

NIVELL DE 

EF. DESFAVOR.

COEF. SEGURETAT ACCIONS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER LAMINAT

TIPUS D'ACCIÓ

VARIABLE

PERMANENT

COEF. SEGURETAT MATERIAL

EF. FAVORABLE

NORMATIVA APLICABLE:        CTE DB SE-A "Seguridad estructural: Acero"

MATERIAL:     ACER LAMINAT S-275JR

PARAMETRES RESISTENTS:   fyk= 275 N/mm²

PROPIETATS MATERIAL:   Pe= 78.5 N/m³    E= 210 KN/mm²

***

**

* 

NOTES:

=1.35Gg

=1.50Qg

=1.00Gg

=0.00Qg =1.25mgunions 

=1.05 mginestabilitat 

=1.05 mgplastificació 

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10 mm

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.

radi de curv. 2.5 Ø

Pos.I (inf)

15

25

40

60

95

30

35

20

Ø

6

10

16

20

25

12

14

8

Pos.II (sup)

22.5

37.5

57.5

85

132.5

45

50

30

LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)

30

50

80

120

190

60

70

40

Pos.I (inf)

15

25

30

60

95

40

35

20

37.5

30

Pos.II (sup)

22.5

57.5

85

132.5

45

50

COMPRESSIÓ

P

Pos.II (sup)

45

75

115

170

265

90

100

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-25, I ACER  B-500-S

S

154 15 3015 15 30

15532 217.5 310155 217.5 435

12

13

Programa de càlcul: HILTI Profis Anchor. 

E: 1/20Ancoratge a roca + armadura. Dau de formigó 2. 

LLEGENDA

15. Grapa par assegurar la correcta fijació del cable Ø 26 mm

14. Cable d'acer inoxidable de Ø 26 mm. Composició: 6 x 37 + 1 (180 Kg/mm2)

Taules de definició de materials.

13. Longitud de solapament, en funció de l'ambient i el formigó emprat. Definit a les 

15 cm en ambdós sentits.

12. Malla superior i inferior formada per barres corrugades inoxidables  ø 10 mm cada 

11. Base d'ancoratge existent. Roca (a comrpovar en obra la seva resistència)

10. Resina EPOXI (e = 2mm) de la casa HILTI, del tipus HIT - V

unitària i empotrada.

9. Soldadura a 120º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

8. Cércols horitzontals perimetrals de Ø 12 mm

En obra profunditat d'ancoratge: 600 mm.

Profunditat d'ancoratge segons el programa HILTI Profis Anchor: 170 mm

7. Barra mètrica d'acer inoxidable de la casa HILTI del tipus: AM - 8.8 HDG - M20

geomètricament al plànol 07 C.5

6. Pletina d'acer inoxidable (e = 20 mm), dimensions 300 x 400 mm. Definida 

unitària i empotrada.

5. Soldadura a 30º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

l'ancoratge amb el cable d'acer.

4. Barra corrugada ancorada al formigó i soldada a la platina per a la formació de 

de treball a flexió.

3. Biga formada per 6 barres corrugades d'acer Ø 16 mm + estrebs cada 20 cm 

2. Estrebs de lligat cada 200 mm del Ø 10 mm.

acabat rugós per evitar relliscades i posibles accidents.

Sistema de ejecució definida en partides d'amidaments: Encofrat sellejat amb 

1. Dau de formigó armat 1500 x 2500 mm. Tipo de formigó: Armat. 

E: 1/10

1
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0
.0

8
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GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

Pos.I (inf)
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Pos.II (sup)
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LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)
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Pos.I (inf)

15

25

30

60

95

40

35

20

37.5

30

Pos.II (sup)
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COMPRESSIÓ
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Pos.II (sup)

45
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-25, I ACER  B-500-S

S

154 15 3015 15 30

15532 217.5 310155 217.5 435

DESIGNACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ

-

-

-

&c=1.5

&c=1.5

&c=1.5

EF. DESFAV.

COEF. PARCIAL SEGUR.

EF. FAVOR.

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

HA-25/B/10/I

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/10/I

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DESIGN.

ACER

PILARS

FONAMENTS

MURS

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

NOTES:

MALLA ELECT.

--

--

50 mm (1)

30 mm

30 mm (2)

P. NO constant&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

NORMAL

EXECUCIÓ

NORMAL

NORMAL

(3) El recobriment superior es podrà reduir al mínim de 20mm si es col·loca un paviment que actui de recobriment. 

set centímetres.

(2) El mur està impermeabilitzat. Si el formigó està en contacte amb el terreny el recobriment s'incrementarà fins a 

làmina protectora lateral.

(1) S'ha considerat que els fonaments es construiran a sobre un gruix mínim de 10 cm de formigó de neteja i 

** 

* EL RECOBRIMENT MÍNIM ÉS EL NOMINAL MENYS 10mm.

--

NORMATIVA APLICABLE:        EHE "Instrucción de hormigón estructural"

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

ESPECIFICA

EXPOSICIÓ 

NOMINAL *

RECOBR. 

CONTROL

NIVELL DE 

SEGURETAT

COEFICIENT OBSERV.

-&c=1.5HA-25/B/10/IFORJATS -- 30 mm (3) ESTADÍSTIC

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

CONTROL

NIVELL 

SEGUR.

COEF. 

D'ACCIó

TIPUS 

CONTROL

NIVELL DE 

EF. DESFAVOR.

COEF. SEGURETAT ACCIONS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER LAMINAT

TIPUS D'ACCIÓ

VARIABLE

PERMANENT

COEF. SEGURETAT MATERIAL

EF. FAVORABLE

NORMATIVA APLICABLE:        CTE DB SE-A "Seguridad estructural: Acero"

MATERIAL:     ACER LAMINAT S-275JR

PARAMETRES RESISTENTS:   fyk= 275 N/mm²

PROPIETATS MATERIAL:   Pe= 78.5 N/m³    E= 210 KN/mm²

***

**

* 

NOTES:

=1.35Gg

=1.50Qg

=1.00Gg

=0.00Qg =1.25mgunions 

=1.05 mginestabilitat 

=1.05 mgplastificació 

Detall dau formigó armat 3

E: 1/40Axonométrica Ancoratges a roca Axonométrica malla superior / inferior

Programa de càlcul: HILTI Profis Anchor. 

E: 1/20Ancoratge a roca Dau de formigó 3. 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

10

11

1

12

13

Axonométrica posició cèrcols + biges

E: 1/20Armadura a roca Dau de formigó 3. 

LLEGENDA

15. Grapa par assegurar la correcta fijació del cable Ø 26 mm

14. Cable d'acer inoxidable de Ø 26 mm. Composició: 6 x 37 + 1 (180 Kg/mm2)

Taules de definició de materials.

13. Longitud de solapament, en funció de l'ambient i el formigó emprat. Definit a les 

15 cm en ambdós sentits.

12. Malla superior i inferior formada per barres corrugades inoxidables  ø 10 mm cada 

11. Base d'ancoratge existent. Roca (a comrpovar en obra la seva resistència)

10. Resina EPOXI (e = 2mm) de la casa HILTI, del tipus HIT - V

unitària i empotrada.

9. Soldadura a 120º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

8. Cércols horitzontals perimetrals de Ø 12 mm

En obra profunditat d'ancoratge: 600 mm.

Profunditat d'ancoratge segons el programa HILTI Profis Anchor: 170 mm

7. Barra mètrica d'acer inoxidable de la casa HILTI del tipus: AM - 8.8 HDG - M20

geomètricament al plànol 07 C.5

6. Pletina d'acer inoxidable (e = 20 mm), dimensions 300 x 400 mm. Definida 

unitària i empotrada.

5. Soldadura a 30º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

l'ancoratge amb el cable d'acer.

4. Barra corrugada ancorada al formigó i soldada a la platina per a la formació de 

de treball a flexió.

3. Biga formada per 6 barres corrugades d'acer Ø 16 mm + estrebs cada 20 cm 

2. Estrebs de lligat cada 200 mm del Ø 10 mm.

acabat rugós per evitar relliscades i posibles accidents.

Sistema de ejecució definida en partides d'amidaments: Encofrat sellejat amb 

1. Dau de formigó armat 1500 x 2500 mm. Tipo de formigó: Armat. 

E: 1/10
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Q

F

Ny

Nx

NT

Dimensionat del cable d'acer

Ny
Lt

h

f

Diagrama i descripció geomètrica dels esforços al cable E: 1/100

Per geometría obtenim la l'axil resultant al dau de formigó armat per poder calcular el Ø i el seu ancoratge

N = 14.88 TN = (4 x 0.5) x 14.88 / 2N = (Q x h) x Lt / 2

h = 0.5 m

Q = 4 T/mm2

Lt = 14.88 / f = 1.48

1 Cable massís

6x37 cables massísos

Programa de càlcul: HILTI Profis Anchor

Ancoratge de l'unió segons resultats de càlcul E: 1/5

14.88

1
.4

8

0
.5

Màster universitari en Arquitectura

Prof. Responsable: Nuria Salvadó i Roger Sauquet
REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENTAjuntament Sallent de Llobregat

ProjecteArquitectesPromotor

6x37 + 1 (180Kg/mm2)

Cable d'acer inoxidable Ø 26 mm amb composició 

la tensió resultant

un cable específic d'acer inoxidable que aguanti 

A partir dels resultats busquem a un prontuari 

Nt = 35.96 T = 359.6 KnNx = 35.96 TNy = 14.88 T 

 E: 1/1Cable d'acer inoxidable  Ø 26 mm

DESIGNACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ ARMAT

FORMIGÓ

-

-

-

&c=1.5

&c=1.5

&c=1.5

EF. DESFAV.

COEF. PARCIAL SEGUR.

EF. FAVOR.

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

HA-25/B/10/I

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/10/I

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DESIGN.

ACER

PILARS

FONAMENTS

MURS

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

NOTES:

MALLA ELECT.

--

--

50 mm (1)

30 mm

30 mm (2)

P. NO constant&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

ESTADÍSTIC

NORMAL

EXECUCIÓ

NORMAL

NORMAL

(3) El recobriment superior es podrà reduir al mínim de 20mm si es col·loca un paviment que actui de recobriment. 

set centímetres.

(2) El mur està impermeabilitzat. Si el formigó està en contacte amb el terreny el recobriment s'incrementarà fins a 

làmina protectora lateral.

(1) S'ha considerat que els fonaments es construiran a sobre un gruix mínim de 10 cm de formigó de neteja i 

** 

* EL RECOBRIMENT MÍNIM ÉS EL NOMINAL MENYS 10mm.

--

NORMATIVA APLICABLE:        EHE "Instrucción de hormigón estructural"

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

ESPECIFICA

EXPOSICIÓ 

NOMINAL *

RECOBR. 

CONTROL

NIVELL DE 

SEGURETAT

COEFICIENT OBSERV.

-&c=1.5HA-25/B/10/IFORJATS -- 30 mm (3) ESTADÍSTIC

ESTRUCTURAL

SUBSISTEMA 

CONTROL

NIVELL 

SEGUR.

COEF. 

D'ACCIó

TIPUS 

CONTROL

NIVELL DE 

EF. DESFAVOR.

COEF. SEGURETAT ACCIONS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER LAMINAT

TIPUS D'ACCIÓ

VARIABLE

PERMANENT

COEF. SEGURETAT MATERIAL

EF. FAVORABLE

NORMATIVA APLICABLE:        CTE DB SE-A "Seguridad estructural: Acero"

MATERIAL:     ACER LAMINAT S-275JR

PARAMETRES RESISTENTS:   fyk= 275 N/mm²

PROPIETATS MATERIAL:   Pe= 78.5 N/m³    E= 210 KN/mm²

***

**

* 

NOTES:

=1.35Gg

=1.50Qg

=1.00Gg

=0.00Qg =1.25mgunions 

=1.05 mginestabilitat 

=1.05 mgplastificació 

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

Pos.I (inf)

15

25

40

60

95

30

35

20

6

10

16

20

25

12

14

8

Pos.II (sup)

22.5

37.5

57.5

85

132.5

45

50

30

LONG. ancoratge
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-25, I ACER  B-500-S

S

154 15 3015 15 30

15532 217.5 310155 217.5 435

LLEGENDA

0
.0

2
6

Definició geométrica de soldadures a pletina

0.4

0
.3

0.08

0
.1

9

0.096

0.02

0
.0

1
6

0
.0

1
1
5

0
.0

1
6

0
.0

1
6

Detall ancoratge cbale + platina

1

4

4

5

6

E: 1/7.5

14

15. Grapa par assegurar la correcta fijació del cable Ø 26 mm

14. Cable d'acer inoxidable de Ø 26 mm. Composició: 6 x 37 + 1 (180 Kg/mm2)

Taules de definició de materials.

13. Longitud de solapament, en funció de l'ambient i el formigó emprat. Definit a les 

15 cm en ambdós sentits.

12. Malla superior i inferior formada per barres corrugades inoxidables  ø 10 mm cada 

11. Base d'ancoratge existent. Roca (a comrpovar en obra la seva resistència)

10. Resina EPOXI (e = 2mm) de la casa HILTI, del tipus HIT - V

unitària i empotrada.

9. Soldadura a 120º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

8. Cércols horitzontals perimetrals de Ø 12 mm

En obra profunditat d'ancoratge: 600 mm.

Profunditat d'ancoratge segons el programa HILTI Profis Anchor: 170 mm

7. Barra mètrica d'acer inoxidable de la casa HILTI del tipus: AM - 8.8 HDG - M20

geomètricament al plànol 07 C.5

6. Pletina d'acer inoxidable (e = 20 mm), dimensions 300 x 400 mm. Definida 

unitària i empotrada.

5. Soldadura a 30º per assegurar el funcionaments de l'ancoratge com una peça 

l'ancoratge amb el cable d'acer.

4. Barra corrugada ancorada al formigó i soldada a la platina per a la formació de 

de treball a flexió.

3. Biga formada per 6 barres corrugades d'acer Ø 16 mm + estrebs cada 20 cm 

2. Estrebs de lligat cada 200 mm del Ø 10 mm.

acabat rugós per evitar relliscades i posibles accidents.

Sistema de ejecució definida en partides d'amidaments: Encofrat sellejat amb 

1. Dau de formigó armat 1500 x 2500 mm. Tipo de formigó: Armat. 

E: 1/10
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Per al càlcul de la força que haurà de resistir l'ancoratge s'ha agafat la pedra que més pesa de cada grup, per tal d'evitar possibles errors 

Superfíci d'impacte de l'aigua = 0.38 m2 Superfíci d'impacte de l'aigua = 0.46 m2 Superfíci d'impacte de l'aigua = 0.84 m2

S = 0.38 m2 S = 0.46 m2 S = 0.84 m2

amb les seves mides, pes, i tipus i número d'ancoratge que tindrán.

Totes les roques catalogades, és defineixen a l'Annex x de la memória escrita,

sobredimensionats exagerats que pugin arribar a trencar les roques.

Després d'haber catalogat totes les padres reaprofitades del lloc, s'han agrupat per MIDA i PES, per tal de definir tres tipus d'ancoratge diferent i evitar 

Tipología d'ancoratges amb les pedres

Sabent que la força de l'aigua (sobredimensionada) és de 3 T/m2, obtenim la resultant a la pedra multiplican-t'ho per la superfíci d'impacte.

Força resultant = 11,5 Kn Força resultant = 13,8 Kn Força resultant = 27 Kn

Introduïm les dades al programa de càlcul HILTI Profis Anchor i obtenim:

Pedres que pesen entre 50 -100 Kg

E: 1/20Tipus 1:

Pedres que pesen entre 100 - 300 Kg

E: 1/20Tipus 2:

Pedres que pesen entre 300 - 700 Kg

E: 1/20Tipus 3:

 

Profunditat d'ancoratge: 60 mm

Barra M6

Profunditat d'ancoratge: 60 mm

Barra M8

Profunditat d'ancoratge: 82 mm

Barra M12

com a resultat tenim:

Com tenim el condicionant de que el nostre cable d'acer fà  Ø24 mm haurém de buscar ancoratges que s'adaptin a les dimensions del Ø, 

 

Resina EPOXI, HILTI tipus HIT-V

"Cálcamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Profunditat d'ancoratge: 90 mm

Barra HILTI HIT-V-8.8 M12x220

 

Resina EPOXI, HILTI tipus HIT-V

"Cálcamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Profunditat d'ancoratge: 100 mm

Barra HILTI HIT-V-8.8 M12x220

 

Resina EPOXI, HILTI tipus HIT-V

"Cálcamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Profunditat d'ancoratge: 110 mm

Barra HILTI HIT-V-8.8 M12x220

 

profunditat d'ancoratge

En obra es tallara la barra en funció de la 

"Cálcamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Barra HILTI HIT-V-8.8 M12x220

 

profunditat d'ancoratge

En obra es tallara la barra en funció de la 

"Cálcamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Barra HILTI HIT-V-8.8 M12x220

 

profunditat d'ancoratge

En obra es tallara la barra en funció de la 

"Cálcamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Barra HILTI HIT-V-8.8 M12x220

E: 1/10 E: 1/10 E: 1/10

Seràn de la casa HI-SEA d'acer inoxidable i de Ø 30 mm per evitar posibles problemes en obra.

Les abrassaderes queden dimensionades únicament pel diàmetre del cable d'acer = Ø 24 mm

els ancoratges que hi hagi.

Per tal d'evitar que les pedres anclades al cable, es pugin moure del seu lloc, es colocaràn dos abrassaderes, cadascuna a cada costat de tots

E: 1/5Detall ancoratge amb pedres

Ø d'ull = 30 mm 

Abrassadera de la casa HI-SIA d'acer inoxidable. 

d'acer inoxidable

"Cálccamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Cable d'acer inoxidable de Ø 24 mm

obra segons profunditat d'ancoratge

Barra HILTI  M12X220 mm tallada en 

l'empresa. S'han tingut en compte 2 mm

Espessor d'ancoratge segons indicacions de 

Resina EPOXI de la casa HILTI HIT-V 8.8.

E: 1/10

i tipus d'ancoratge

Pedra, clasificada a l'Annex 5.02 per MIDA i PES, 
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Escales sota el pont anclades al dau de formigó.

E: 1/20Alçat frontal Escales 2

Escales sota el pont anclades al dau de formigó.

E: 1/20Alçat lateral Escales 2

Escales anclades a la paret de formigó de l'estructura existent.

E: 1/20Alçat frontal Escales 1

Escales anclades a la paret de formigó de l'estructura existent.

E: 1/20Alçat lateral Escales 1

1

2

3

4

5

6

9

10

13

3

4

11

12

7

8

13. Terreny, dur. Roca.

accidents.

Encofrat sellejat amb acabat rugós per evitar relliscades i posibles 

Sistema de ejecució definida en partides d'amidaments: 

Tipo de formigó: No fisurat C-30 N/mm2. 

12. Dau de formigó armat 1500 x 2500 mm. 

l'empresa. S'han tingut en compte 2 mm

HILTI HIT-V 8.8. Espessor d'ancoratge segons indicacions de 

obra segons profunditat d'ancoratge. Amb resina EPOXI de la casa 

11. Ancoratge tipus: Barra HILTI  M12X220 mm tallada en 

10. Mur de contenció de terres existent a les lleres del riu.

9. Terreny, tou, terres.

o similar.

8. Lluminària del tipus: Model ESTAY-P (casa FARO BARCELONA) 

7. Instal·lació elèctrica de la proposta.

rescatades, natejades i reordenades de les lleres del riu.

de les escales de baixada al riu. Totes les pedres són 

6. Pedres colocades estrategicament per a la formació 

d'acer inoxidable

5. "Cálccamo hembra" M12 de la casa MITARIES

Ø d'ull = 30 mm 

4.Abrassadera de la casa HI-SIA d'acer inoxidable. 

3. Cable d'acer inoxidable ø 10 mm 

2. Pou de registre. Sanejament de xarxa unitària

1. Estructura existent de formigó armat 
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Typha

angustifolia

Phragmites

australis

Arundo donax

(caña americana)

Cupressus

sempervirens

Tipuana tipu

Tipuana tipu

Cupressus

sempervirens

Arundo donax

(caña americana)
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ZONA V1

ZONAS V2 y V3

ZONA V4

ZONA V5

Z V1

Z V2

Z V3

Z V4

Z V5

Z V5

Z V5
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ZONA V1 - Fase 2

7

7

0.85

Zona del accés al projecte. Es reordena la vegetació arbòria existent i s'afegeix vegetació

arbustiva nova. L'objectiu és controlar l'espai desproporcionat de la rampa, i arreglar l'accés en

una escala més humana.

Tipuana tipu

Cupressus

sempervirens

0.50

ESPÈCIES PRESENTS

Cupressus sempervirens

Arbre

Existent

Es conserva al seu lloc.

Tipuana tipu

Arbre

Existent

Es trasplanta a la franja intermèdia.

Medicago sativa

Arbust

Proposta

Es planta en la franja intermèdia.

Borago officinalis

Arbust

Proposta

Es planta en la franja intermèdia.

Salvia officinalis

Arbust

Proposta

Es planta en la franja intermèdia.

Melissa officinalis

Arbust

Proposta

Es planta en la franja intermèdia.

Origanum vulgare

Arbust

Proposta

Es planta en la franja intermèdia.

ZONES V2 i V3 - Fase 1

Zona del talús 2. Els freixes es planten com a

protecció enfront de riuades, i per recollir

l'espai del talús. La vegetació arbustiva

s'utilitza per crear diferents espais d'estar en el

talús, i per marcar els punts on el descens al

riu és més senzill.

Fraxinus angustifolia

Medicago sativa + Borago

officinalis + Salvia officinalis +

Melissa officinalis + Origanum

vulgare

ESPÈCIES PRESENTS

Fraxinus angustifolia

Arbre

Proposta

Es planta al costat del límit del camí.

Medicago sativa

Arbust

Proposta

Es planta al talús 2.

Borago officinalis

Arbust

roposta

Es planta al talús 2.

Salvia officinalis

Arbust

Proposta

Es planta al talús 2.

Melissa officinalis

Arbust

Proposta

Es planta al talús 2.

Origanum vulgare

Arbust

Proposta

Es planta al talús 2.

12

0.85

Medicago sativa + Borago officinalis +

Salvia officinalis + Melissa officinalis +

Origanum vulgare
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ZONA V4 - Fase 1

Zona del talús 1. La

vegetació s'utilitza per

regenerar l'espai mort

creat per la diferència

de cota entre l'accés i

el camí.

ESPÈCIES PRESENTS

Medicago sativa

Arbust

Proposta

Es planta al talús 1.

Borago officinalis

Arbust

Proposta

Es planta al talús 1.

Salvia officinalis

Arbust

Proposta

Es planta al talús 1.

Melissa officinalis

Arbust

Proposta

Es planta al talús 1.

Origanum vulgare

Arbust

Proposta

Es planta al talús 1.

ZONA V5 - Fase 1

Zones en l'aigua al costat de la resclosa, entre roques i a la sortida de la canonada en l'accés

sud. La vegetació és molt baixa, i té com a objectiu contribuir a la fitodepuració de l'aigua

sense interrompre les visuals. A més, assegura la terra (ara enfangada) afegint-li estabilitat al

projecte.

Juncus

inflexus

Carex

pendula

ESPÈCIES PRESENTS

Phragmites australis

Arbust

Existent

Es conserva al seu lloc.

Juncus inflexus

Herba

Proposta

Es planta a l'aigua en zones sense roca.

Carex pendula

Herba

Proposta

Es planta a l'aigua en zones sense roca.

Carex vulpina

Herba

Proposta

Es planta a l'aigua en zones sense roca.

Carex

vulpina

Phragmites australis

0.70

3
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SENYALITZACIÓ

tipus A

SENYALITZACIÓ

tipus B

SENYALITZACIÓ

tipus B

Z
O

N
A
 
S
O

T
A
 
P
O

N
T

1
.
5
0

SENYAL TIPUS A

Senyal tipus trànsit en sòl rural, situada la part

inferior a 150 cm de terra, amb 50 cm de

diàmetre. Prohibeix el gir a la dreta a tot vehicle

aliè als habitatges situats al passeig de la ribera

del riu.

0
.
5
0

EXCEPTE

RESIDENTS

PRECAUCIÓ

TERRA LLISCANT

M
U

R

1
.
3
5

0
.
5
0

0.50

SENYAL TIPUS B

Placa metàl·lica de de 500x500 mm aprox. en

els punts d'accés informal a la ribera, com a

recordatori de precaució. Eix central situat a

160 cm del terra. Fixació a mur de formigó

amb cargols.
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DEL SERVEI DE SALLENT

XARXA D'ENLLUMENTA 

LLUMINÀRIA 1 - Pont

LLUMINÀRIA 3 - Arbre

LLUMINÀRIA 2 - Gasolinera

LINEA AÈREA

LÍNEA ENTERRADA
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LLUM

tipus A

LLUM

tipus B

D

e

t

a

l

l
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Llum

tipus A

Llum

tipus B

Connexió

aèria

Connexió

semi

protegida

Connexió

soterrada



LLUM TIPUS A
Peça omega de

subjecció del

cable al mur

DETALL

Connexió costat de la caseta amb

origen en la línia portada aèriament

per a la pròpia caseta. La connexió

envolta els fonaments de l'edificació

segons plànols i acaba en una

lluminària tipus A.

LLUM TIPUS A - PROPOSTA

Model ESTAY-P (casa FARO BARCELONA) o similar

Aplic clàssic d'exterior fabricat en alumini i difusor de vidre translúcid.

Dimensions 200x100x102 mm.

Pes 0.72 kg.

Voltatge 220-240 V.

Bombilla recomendada: A60 MATE LED E27 7W 2700K 640Lm

Procés d'instal·lació: extensió de la línia existent de la caseta, addició de pericó de registre,

col·locació del aplic de paret, connexió a la xarxa elèctrica.

200

1
0
2

100

610

3
1
0

8
0

LLUM TIPUS B - EXISTENT

Model ELIUM (casa Benito Urban) o similar

Lluminària LED de disseny pla concebuda per instal·lar en columnes entre 4 i 12 metres en

carrers residencials i urbanes amples i estretes.

Dimensions 610x310x80 mm.

Voltatge 220-240 V.

Fixació tub diàmetre 60 mm.

Tractament: canvi de la bombeta.
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LEGENDA

caixa de

registre

nº de

cables dins

d'una

tuberia de

PVC de

longitud nº

metres

La xarxa

d'instal·lacions de

telecomunicació

roman inalterada i

és aproximada. Font:

plànols

proporcionats per

l'ajuntament, de

l'empresa Telefonica.
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Totxana

29x14x10.5 cm

Llistó vertical

de fusta 20x40

mm col·locat

cada 40 cm

Llit de roca

Formigó de

neteja

Dau de

formigó armat

d'altura 50 cm

Tauler de fusta

de gruix 25 mm

Base de morter

de segellat
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SISTEMA DE PRESA I ENCOFRAT COMBINATS PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS DAUS DE

FORMIGÓ. El sistema habitual per realitzar aquesta tasca seria fer un perímetre tancat

de presa amb maó, assecar l'àrea de treball, realitzar l'encofrat i apuntalar-lo en el

perímetre esmentat, per abocar el formigó. En canvi, es proposa un altre sistema similar

per estalvi de material i per la irregularitat del llit de roca:

1. Construcció del perímetre de maó, d'altura 50 cm (cinc files aproximadament).

2. Treure l'aigua i assecar l'àrea interior.

3. Col · locar llistons verticals a la cara interior cada 40 cm aproximadament, clavats

al mur de maó.

4. Clavar els panells de fusta de l'encofrat als llistons.

5. Realitzar els forats per a les armadures verticals i col·locar aquestes.

6. Regularitzar la base amb formigó de neteja fins al nivell de començament del

perímetre com a mínim.

7. Col · locar l'armadura horitzontal i perimetral.

8. Formigonar.

9. Una vegada forjat, retirar la presa-encofrat.

El sistema pot tenir petites variacions en obra.



FIB200

FIB125

VÀLVULA OBERTAVÀLVULA TANCADA

FUD200

DIÀMETRES NOMINALS

SERVEI DE SALLENT

D'AIGUA POTABLE DEL 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Vàlvula de comporta

Hidrant

ACCESSORIS
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SECCIÓ NIVELL AIGUA ALT

SECCIÓ NIVELL AIGUA MIG

SECCIÓ NIVELL AIGUA BAIX
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