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01  ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

29/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

145214AL u Re-ubicació de banc existent,
de mides fins a 2m de llargària
i desplaçat dins de l'obra
fins el seu nou emplaçament amb
pala excavadora. Retirada de
fonament existent i càrrega
mecànica sobre camió o
contenidor de runes.
Realització de dau de formigó
per fonamentació del banc en el
seu nou emplaçament.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

57,28 4,000 0,721 229,12

E2213422 m3 Excavació per a rebaix en
terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió o
contenidor.

42,37 10,200 1,362 432,17

E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora.

7,28 69,629 1,603 506,90

E2R35067 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km.

4,22 76,000 1,014 320,72

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 42,000 0,425 132,30

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 34,000 2,416 765,00

E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material
al 95% del PM.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

13,23 4,200 0,177 55,57

ER4BWD33 u Subministrament de Coronilla
emerus d'alçària de 30 a 50 cm,
en contenidor de 3 l

3,55 80,000 0,898 284,00

ER4EE23A u Subministrament de Origanum
vulgare d'alçària de 15 a 20
cm, en contenidor d'1,5 l

3,50 140,000 1,549 490,00

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

29/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

ER4EE251 u Subministrament de Lavandula
angustifolia en contenidor de 3
l

2,66 60,000 0,5010 159,60

ER4EE28B u Subministrament de Ligustrum
vulgare en contenidor de 2 l

3,55 25,000 0,2811 88,75

ER4EE28C u Subministrament de Sambucus
nigra en contenidor de 3 l

3,55 8,000 0,0912 28,40

ER4EE28D u Subministrament de Cornus
sanguinea en contenidor de 3 l

3,55 8,000 0,0913 28,40

ER4EE28E u Subministrament de Salxis
purpure en contenidor de 2 l

3,30 9,000 0,0914 29,70

ER4EE28F u Subministrament de Melissa
officinalis en contenidor de 2
l

3,55 72,000 0,8015 255,60

ER71121H m2 Sembra de barreja de llavors
per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la
primera sega.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

0,97 270,000 0,8216 261,90

ERE612C0 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).
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

152,36 3,000 1,4417 457,08

F21H1441 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, cablejat
aeri, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

46,87 6,000 0,8918 281,22

F221C472 m3 Rebaix de 10 cm i creació de
pendent minima del 2% per a
caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió i
aplec parcial seleccionat a
l'obra per a posterior
aprofitament.

3,81 124,000 1,4919 472,44

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

29/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F227T00A m2 Piconatge de caixa de paviment,
amb compactació del 90% PM.

0,67 1.240,000 2,6220 830,80

F932101J m3 Paviment de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 98 %
del PM.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

25,69 108,500 8,7721 2.787,37

FDG51311 m Canalització amb tub corbable
corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

4,10 285,000 3,6822 1.168,50

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
reciclada de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

27,52 16,000 1,3923 440,32

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.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

25,32 16,000 1,2824 405,12

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 28,800 0,4825 153,22

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.

5,21 313,800 5,1526 1.634,90

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.

4,36 313,800 4,3127 1.368,17

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

29/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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 0,0728 22,41

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 16,000 3,9629 1.258,72

FQ221031 u Paperera de peu de planxa
desplegada d'acer galvanitzat,
de 60 l de capacitat, ancorada
amb dau de formigó.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

183,84 4,000 2,3130 735,36

FR43442C u Subministrament de Fraxinus
angustifolia de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

140,96 3,000 1,3331 422,88

FR61236A 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 120x120x80
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb
substitució total de terra de
l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants
a camió.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

92,24 3,000 0,8732 276,72

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de
petit format en contenidor
d'1,5 a 3 l, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost
i primer reg.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

1,25 322,000 1,2733 402,50

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

29/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de
petit port en alvèol forestal,
en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %,
reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un
10% de compost i amb primer
reg.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

0,96 80,000 0,2434 76,80

FRI2U091 m Rotlle estructurat en fibra
vegetat amb planta aquàtica de
30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb espècies
Spargarium erectum, Carex
pendula i Juncus inflexus, amb
matriu de fibra de coco
compactada; xarxa estructural
exterior de polipropilè de 50
mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre, fixat al terreny amb
estaques de castanyer de 10-12
cm de diàmetre i 1,2 m de
llargària.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

115,86 20,000 7,2935 2.317,20

G467111X ud Peça prefabricada de formigó
armat, acabat amb pedres de
cant rodat raspat, de mides
50x70x25cm, col·locada amb pala
excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

99,03 75,000 23,3836 7.427,25

G467122X ud Peça prefabricada de formigó
armat, acabat amb pedres de
cant rodat raspat, de mides
50x200x25cm, col·locada amb
pala excavadora i mitjants
manuals.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

260,20 8,000 6,5537 2.081,60

G467133X ud Peça prefabricada de formigó
armat, acabat amb pedres de
cant rodat raspat, de mides
50x200x15cm, col·locada amb
pala excavadora i mitjants
manuals.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

163,03 8,000 4,1138 1.304,24

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

29/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

K2211353 m2 Neteja i esbrossada del
terreny, amb una profunditat
máxima d'actuació a l'àrea de
canya americana de 40cm i
superficial a la zona de
plaçeta, realitzada amb pala
excavadora i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

4,91 190,000 2,9439 932,90

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de
rases amb sorra de pedrera, de
0 a 3,5 mm, en tongades de fins
a 25 cm.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

29,19 11,400 1,0540 332,77

MQ1RU010 u Arrencada i substitució d'1
llistó de banc de 2000x40x35 mm
de fusta tropical i cargol
d'acer galvanitzat per a la
fixació, amb mitjans manuals o
mecànics i càrrega de runa a
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

21,99 5,000 0,3541 109,95

TOTAL: 100,0031.768,55

EUR
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Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 29/01/18 Pàg.: 1

Obra 01  PASSEIG
Capítol 01  ENDERROCS

1 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat aeri, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Pals i focos enllumenat passeig 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  PASSEIG
Capítol 02  ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb una profunditat máxima d'actuació a l'àrea de canya americana de 40cm i
superficial a la zona de plaçeta, realitzada amb pala excavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T superfície
2 'Placeta' centre passeig 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 Canya americana 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 F221C472 m3 Rebaix de 10 cm i creació de pendent minima del 2% per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió i aplec parcial seleccionat a l'obra per a
posterior aprofitament.

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

1 T llargària amplada gruix
2 Passeig 310,000 4,000 0,100 124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

3 F227T00A m2 Piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM.

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

1 T llargària amplada
2 Passeig 310,000 4,000 1.240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.240,000

4 F932101J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària amplada gruix
2 Passeig 310,000 3,500 0,100 108,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 29/01/18 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 108,500

Obra 01  PASSEIG
Capítol 03  PAVIMENTS

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió o contenidor.

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

1 T superficie total gruix
2 Rebaix passos transversals peatons 8,000 0,120 0,960 C#*D#*E#*F#
3 Rebaix subbase passos transversals

trànsit rodat
42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#

4 Rebaix passos transversals trànsit
rodat

42,000 0,120 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,200

2 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T superfície total gruix
2 Subbase passos transversals trànsit

rodat
42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

3 G467111X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides 50x70x25cm,
col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Peça 50x70x25 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 G467122X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides 50x200x25cm,
col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Peça 50x200x25 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 G467133X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides 50x200x15cm,
col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Peça 50x200x15 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 29/01/18 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  PASSEIG
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

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

1 T llargària amplada profunditat unitats
2 Canalització enllumenat passeig 285,000 0,400 0,600 68,400 C#*D#*E#*F#
3 Pericons enllumenat 0,400 0,400 0,480 16,000 1,229 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,629

2 K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària amplada gruix
2 Canalització enllumenat passeig 285,000 0,400 0,100 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

3 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària
2 Cable soterrat passeig 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

4 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 T llargària unitats
2 Cable soterrat passeig 285,000 1,000 285,000 C#*D#*E#*F#
3 Cable vertical passeig 1,800 16,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,800

5 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 T llargària unitats
2 Cable soterrat passeig 285,000 1,000 285,000 C#*D#*E#*F#
3 Cable vertical passeig 1,800 16,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,800

6 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.

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

1 T llargària unitats
2 Tubs vistos façanes passeig 1,800 16,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

7 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 reciclada de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Passeig riu 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 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.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Passeig riu 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 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 T unitats
2 Passeig riu 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 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 T unitats
2 piqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PASSEIG
Capítol 05  MOBILIARI URBÀ

1 145214AL u Re-ubicació de banc existent, de mides fins a 2m de llargària i desplaçat dins de l'obra
fins el seu nou emplaçament amb pala excavadora. Retirada de fonament existent i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor de runes. Realització de dau de formigó per fonamentació del banc en el seu nou
emplaçament.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

EUR
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1 T unitats
2 Bancs desplaçats passeig 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 MQ1RU010 u Arrencada i substitució d'1 llistó de banc de 2000x40x35 mm de fusta tropical i cargol d'acer galvanitzat per a la
fixació, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa a camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Llistó banc 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Papereres passeig 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  PASSEIG
Capítol 06  JARDINERIA

1 ERE612C0 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).
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Pollancres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

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

1 T unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR61236A 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 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 ER4BWD33 u Subministrament de Coronilla emerus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

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

1 T m2 unitats
2 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 ER4EE28B u Subministrament de Ligustrum vulgare en contenidor de 2 l

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

1 T unitats
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 ER4EE28C u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l

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

1 T unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 ER4EE28D u Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l

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

1 T unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 ER4EE251 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l

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

1 T unitats
2 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 ER4EE28E u Subministrament de Salxis purpure en contenidor de 2 l

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

1 T unitats
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 ER4EE28F u Subministrament de Melissa officinalis en contenidor de 2 l

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

1 T m2 unitats
2 18,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 72,000

11 ER4EE23A u Subministrament de Origanum vulgare d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

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

1 T m2 unitats
2 35,000 4,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

12 ER71121H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T superficie
2 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

13 FRI2U091 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb espècies
Spargarium erectum, Carex pendula i Juncus inflexus, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa
estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, fixat al terreny amb estaques de
castanyer de 10-12 cm de diàmetre i 1,2 m de llargària.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària unitats
2 Substitució canyes 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, reblert amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Coronilla emerus 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

15 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Lavandula angustifolia 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Ligustrum vulgare 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Sambucus nigra 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Cornus sanguinea 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Salxis purpure 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Melissa officinalis 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
8 Origanum vulgare 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 322,000

Obra 01  PASSEIG
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

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

1 T m3
2 Sobrant rebaixos 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Canya americana 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Esbrossada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

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).

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

1 T m3
2 Sobrant rebaixos 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

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).

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

1 T m3
2 Canya americana 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Esbrossada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

EUR
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P-1 145214AL u Re-ubicació de banc existent, de mides fins a 2m de llargària i desplaçat dins de l'obra
fins el seu nou emplaçament amb pala excavadora. Retirada de fonament existent i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor de runes. Realització de dau de formigó per
fonamentació del banc en el seu nou emplaçament.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

57,28 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió o contenidor.

42,37 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-3 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-4 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km.

4,22 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-5 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-6 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-7 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-8 ER4BWD33 u Subministrament de Coronilla emerus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 ER4EE23A u Subministrament de Origanum vulgare d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 ER4EE251 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l 2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 ER4EE28B u Subministrament de Ligustrum vulgare en contenidor de 2 l 3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 ER4EE28C u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l 3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 ER4EE28D u Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-14 ER4EE28E u Subministrament de Salxis purpure en contenidor de 2 l 3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-15 ER4EE28F u Subministrament de Melissa officinalis en contenidor de 2 l 3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 ER71121H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 ERE612C0 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).
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

152,36 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat aeri, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

46,87 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 F221C472 m3 Rebaix de 10 cm i creació de pendent minima del 2% per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió i aplec
parcial seleccionat a l'obra per a posterior aprofitament.

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 F227T00A m2 Piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. 0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 F932101J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

25,69 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-23 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 reciclada de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

27,52 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 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.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

25,32 €

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

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-26 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-27 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-28 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-29 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-30 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada
amb dau de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

183,84 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

140,96 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 FR61236A 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 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

92,24 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-34 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, reblert amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 FRI2U091 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb espècies Spargarium erectum, Carex pendula i Juncus inflexus, amb matriu de
fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5
mm de diàmetre, fixat al terreny amb estaques de castanyer de 10-12 cm de diàmetre i 1,2 m
de llargària.

115,86 €
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*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.
(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 G467111X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides
50x70x25cm, col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

99,03 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-37 G467122X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides
50x200x25cm, col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

260,20 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 G467133X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides
50x200x15cm, col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

163,03 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-39 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb una profunditat máxima d'actuació a l'àrea de canya
americana de 40cm i superficial a la zona de plaçeta, realitzada amb pala excavadora i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de
fins a 25 cm.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

29,19 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-41 MQ1RU010 u Arrencada i substitució d'1 llistó de banc de 2000x40x35 mm de fusta tropical i cargol d'acer
galvanitzat per a la fixació, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa a camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-1 145214AL u Re-ubicació de banc existent, de mides fins a 2m de llargària i desplaçat dins de l'obra
fins el seu nou emplaçament amb pala excavadora. Retirada de fonament existent i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor de runes. Realització de dau de formigó per
fonamentació del banc en el seu nou emplaçament.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

57,28 €

Altres conceptes 57,28000 €

P-2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió o contenidor.

42,37 €

Altres conceptes 42,37000 €

P-3 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-4 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km.

4,22 €

Altres conceptes 4,22000 €

P-5 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-6 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-7 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

13,23 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10,06250 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 3,08400 €

P-8 ER4BWD33 u Subministrament de Coronilla emerus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,55 €

BR4BWD33 u Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 ER4EE23A u Subministrament de Origanum vulgare d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 3,50 €

AL007 u Origanum vulgare 3,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 ER4EE251 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l 2,66 €

BR4EE251 u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l 2,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-11 ER4EE28B u Subministrament de Ligustrum vulgare en contenidor de 2 l 3,55 €

Sense descomposició 3,55000 €

P-12 ER4EE28C u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l 3,55 €

Sense descomposició 3,55000 €

P-13 ER4EE28D u Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 3,55 €

Sense descomposició 3,55000 €

P-14 ER4EE28E u Subministrament de Salxis purpure en contenidor de 2 l 3,30 €

Sense descomposició 3,30000 €

P-15 ER4EE28F u Subministrament de Melissa officinalis en contenidor de 2 l 3,55 €

BR4EE281 u Melissa officinalis en contenidor de 3 l 3,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 ER71121H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

0,97 €

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 0,04720 €

Altres conceptes 0,92280 €

P-17 ERE612C0 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).
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

152,36 €

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 146,73500 €

P-18 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat aeri, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

46,87 €

Altres conceptes 46,87000 €

P-19 F221C472 m3 Rebaix de 10 cm i creació de pendent minima del 2% per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió i aplec
parcial seleccionat a l'obra per a posterior aprofitament.

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-20 F227T00A m2 Piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. 0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-21 F932101J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

25,69 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,12450 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 6,48200 €

P-22 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de

4,10 €
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l'ETSAV.

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,68000 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-23 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 reciclada de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

27,52 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 0,70350 €

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

16,14000 €

Altres conceptes 10,67650 €

P-24 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.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

25,32 €

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 €

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 €

Altres conceptes 8,31053 €

P-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 €

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 €

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

Altres conceptes 2,20360 €

P-26 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-27 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 €

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-28 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-29 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

78,67 €
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d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment.

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 €

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 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-30 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada
amb dau de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

183,84 €

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a
col·locació encastada

165,87000 €

Altres conceptes 17,97000 €

P-31 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

140,96 €

BR43442C u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

140,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 FR61236A 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 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

92,24 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,92128 €

B0111000 m3 Aigua 0,38477 €

Altres conceptes 49,93395 €

P-33 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

1,25 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 1,09077 €

P-34 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, reblert amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

0,96 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

Altres conceptes 0,80077 €

P-35 FRI2U091 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb espècies Spargarium erectum, Carex pendula i Juncus inflexus, amb matriu de
fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5
mm de diàmetre, fixat al terreny amb estaques de castanyer de 10-12 cm de diàmetre i 1,2 m
de llargària.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de

115,86 €
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l'ETSAV.

BRIREC21 u Estaca de fusta de castanyer sense tractar de 8-10 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària 34,50000 €

BRI2U0V3 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de
50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre

58,40100 €

Altres conceptes 22,95900 €

P-36 G467111X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides
50x70x25cm, col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

99,03 €

AL002 ud Bloc prefabricat mides 50x70x25 92,00000 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-37 G467122X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides
50x200x25cm, col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

260,20 €

AL003 ud Bloc prefabricat 50x200x25cm 252,00000 €

Altres conceptes 8,20000 €

P-38 G467133X ud Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat raspat, de mides
50x200x15cm, col·locada amb pala excavadora i mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

163,03 €

AL004 ud Bloc prefabricat 50x200x15 156,00000 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-39 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb una profunditat máxima d'actuació a l'àrea de canya
americana de 40cm i superficial a la zona de plaçeta, realitzada amb pala excavadora i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-40 K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de
fins a 25 cm.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

29,19 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 29,18900 €

Altres conceptes 0,00100 €

P-41 MQ1RU010 u Arrencada i substitució d'1 llistó de banc de 2000x40x35 mm de fusta tropical i cargol d'acer
galvanitzat per a la fixació, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa a camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

21,99 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,88000 €

BQ1RU010 u Llistó de banc de 2000x40x35 mm de fusta tropical i cargol d'acer galvanitzat per a la fixació 11,92000 €

Altres conceptes 7,19000 €
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Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

PRESSUPOST Data: 29/01/18 Pàg.: 1

Obra 01 Passeig

Capítol 01 Enderrocs

1 F21H1441 u Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonament
form.,mà+compress.

46,87 6,000 281,22

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, cablejat aeri, accessoris
i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 18)

TOTAL Capítol 01.01 281,22

Obra 01 Passeig

Capítol 02 Acondicionament del terreny

1 K2211353 m2 Neteja + esbrossada terreny 4,91 190,000 932,90

Neteja i esbrossada del terreny, amb una profunditat máxima
d'actuació a l'àrea de canya americana de 40cm i superficial a la zona
de plaçeta, realitzada amb pala excavadora i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 39)

2 F221C472 m3 Rebaix caixa de paviment 3,81 124,000 472,44

Rebaix de 10 cm i creació de pendent minima del 2% per a caixa de
paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió i aplec parcial seleccionat a
l'obra per a posterior aprofitament. (P - 19)

3 F227T00A m2 Piconatge de caixa paviment 0,67 1.240,000 830,80

Piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. (P -
20)

4 F932101J m3 Paviment de sauló 25,69 108,500 2.787,37

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 21)

TOTAL Capítol 01.02 5.023,51

Obra 01 Passeig

Capítol 03 Paviments

1 E2213422 m3 Rebaix passos transversals 42,37 10,200 432,17

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió o contenidor. (P -
2)

2 E921R01F m3 Subbase tot-u 13,23 4,200 55,57

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 7)

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

PRESSUPOST Data: 29/01/18 Pàg.: 2

3 G467111X ud Peça prefabricada 50x70x25 cm 99,03 75,000 7.427,25

Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat
raspat, de mides 50x70x25cm, col·locada amb pala excavadora i
mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 36)

4 G467122X ud Peça prefabricada 50x200x25 cm 260,20 8,000 2.081,60

Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat
raspat, de mides 50x200x25cm, col·locada amb pala excavadora i
mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 37)

5 G467133X ud Peça prefabricada 50x200x15 cm 163,03 8,000 1.304,24

Peça prefabricada de formigó armat, acabat amb pedres de cant rodat
raspat, de mides 50x200x15cm, col·locada amb pala excavadora i
mitjants manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 38)

TOTAL Capítol 01.03 11.300,83

Obra 01 Passeig

Capítol 04 Instal·lacions

1 E222B232 m3 Excavació rasa instal·lacions 7,28 69,629 506,90

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora. (P - 3)

2 K225BS70 m3 Estesa+comp. de sorra per rases 29,19 11,400 332,77

Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a
3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 40)

3 FDG51311 m Canalització tub PE DN=90mm 4,10 285,000 1.168,50

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 22)

4 FG325174 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x16mm2,col.tub 4,36 313,800 1.368,17

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 -
27)

5 FG312554 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2,col.tub 5,21 313,800 1.634,90

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 -
26)

6 FG23R915 m Tub rígid acer galv. 5,32 28,800 153,22

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 - 25)

7 FDK26258 u Pericó registre form. pref. 30x30x33 cm 27,52 16,000 440,32

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava reciclada de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 23)

EUR
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8 FDKZH5C4 u Bastimiment + tapa pericó 25,32 16,000 405,12

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.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 24)

9 FHNJA121 u Aplic 78,67 16,000 1.258,72

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 - 29)

10 FGD1122E u Piqueta connexexió terra 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 - 28)

TOTAL Capítol 01.04 7.291,03

Obra 01 Passeig

Capítol 05 Mobiliari urbà

1 145214AL u Re-ubicació bancs existents 57,28 4,000 229,12

Re-ubicació de banc existent, de mides fins a 2m de llargària i
desplaçat dins de l'obra
fins el seu nou emplaçament amb pala excavadora. Retirada de
fonament existent i càrrega mecànica sobre camió o contenidor de
runes. Realització de dau de formigó per fonamentació del banc en el
seu nou emplaçament.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 1)

2 MQ1RU010 u Reparació banc 21,99 5,000 109,95

Arrencada i substitució d'1 llistó de banc de 2000x40x35 mm de fusta
tropical i cargol d'acer galvanitzat per a la fixació, amb mitjans manuals
o mecànics i càrrega de runa a camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 41)

3 FQ221031 u Paperera peu planxa acer galvanitzat 183,84 4,000 735,36

Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 30)

TOTAL Capítol 01.05 1.074,43

Obra 01 Passeig

Capítol 06 Jardineria

1 ERE612C0 u Poda d'arbres 10-15m 152,36 3,000 457,08

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).
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 17)

EUR
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2 FR43442C u Subministrament Fraxinus angustifolia 20-25cm 140,96 3,000 422,88

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 31)

3 FR61236A u Plantació Fraxinus angustifolia 18-25cm 92,24 3,000 276,72

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 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 32)

4 ER4BWD33 u Subministrament Coronilla emerus 3,55 80,000 284,00

Subministrament de Coronilla emerus d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 8)

5 ER4EE28B u Subministrament Ligustrum vulgare 3,55 25,000 88,75

Subministrament de Ligustrum vulgare en contenidor de 2 l (P - 11)

6 ER4EE28C u Subministrament Sambucus nigra 3,55 8,000 28,40

Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l (P - 12)

7 ER4EE28D u Subministrament Cornus sanguinea 3,55 8,000 28,40

Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (P - 13)

8 ER4EE251 u Subministrament Lavandula angustifolia 2,66 60,000 159,60

Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l (P -
10)

9 ER4EE28E u Subministrament Salxis purpure 3,30 9,000 29,70

Subministrament de Salxis purpure en contenidor de 2 l (P - 14)

10 ER4EE28F u Subministrament Melissa officinalis 3,55 72,000 255,60

Subministrament de Melissa officinalis en contenidor de 2 l (P - 15)

11 ER4EE23A u Subministrament Origanum vulgare 3,50 140,000 490,00

Subministrament de Origanum vulgare d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 9)

12 ER71121H m2 Sembra barreja gespa 0,97 270,000 261,90

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 16)

13 FRI2U091 m Rotlle estructural fibra vegetat 115,86 20,000 2.317,20

Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, amb espècies Spargarium erectum, Carex
pendula i Juncus inflexus, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm
de diàmetre, fixat al terreny amb estaques de castanyer de 10-12 cm
de diàmetre i 1,2 m de llargària.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 35)

14 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port 0,96 80,000 76,80

Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 34)

15 FR66222B u Plantació arbust/arbre petit 1,25 322,000 402,50

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 33)

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

PRESSUPOST Data: 29/01/18 Pàg.: 5

TOTAL Capítol 01.06 5.579,53

Obra 01 Passeig

Capítol 07 Gestió de residus

1 E2R35067 m3 Transport terres camió 12t 4,22 76,000 320,72

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. (P - 4)

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit terra 3,15 42,000 132,30

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 - 5)

3 E2RA8SB0 m3 Deposició controlada residus vegetals 22,50 34,000 765,00

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 - 6)

TOTAL Capítol 01.07 1.218,02

EUR
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Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/01/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs 281,22

Capítol 01.02  Acondicionament del terreny 5.023,51

Capítol 01.03  Paviments 11.300,83

Capítol 01.04  Instal·lacions 7.291,03

Capítol 01.05  Mobiliari urbà 1.074,43

Capítol 01.06  Jardineria 5.579,53

Capítol 01.07  Gestió de residus 1.218,02

Obra 01  Passeig 31.768,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.768,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Passeig 31.768,57

31.768,57

euros
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Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 31.768,57

13 % Despeses generals SOBRE 31.768,57....................................................................... 4.129,91

6 % Benefici industrial SOBRE 31.768,57............................................................................ 1.906,11

5 % Seguretat i salut SOBRE 31.768,57.............................................................................. 1.588,43

Subtotal 39.393,02

21 % IVA SOBRE 39.393,02................................................................................................. 8.272,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 47.665,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )




