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1. ANTECEDENTS. 

El municipi de Pinell de Solsonès es troba a l’oest de la comarca del Solsonès. 

 

El terme municipal de Pinell del Solsonès té 91,14 Km² i una altitud mitjana de 684 

metres. On la població, 207 habitants l’any 2014, es troba dispersa per les diferents 

parròquies de Pinell, Madrona, Sant Climenç, Sallent de Solsonès i Miravé. 

 

Els límits administratius són al nord amb el municipi de Castellar de la Ribera, a 

l’est amb la serra de Torregassa que el separa del municipi d’Olius; al sud est limita 

amb Llobera, al sud limita amb la comarca de la Segarra amb els municipis de 

Biosca, Sanaüja i Torrefeta i Florejacs, al sud-oest limita amb la comarca de la 

Noguera amb el municipi de Vilanova de l’Aguda i al nord-oest limita amb la 

comarca de l’Alt Urgell  amb el terme municipal de Bassella. 

 

A nivell geomorfològic forma un planell inclinat de NE (serra de Torregassa) al SW, 

d’uns 900 a 500 m d’altitud vers el Segre, solcat per una sèrie de torrents i rases 

(riera de Madrona, riera de Sanaüja amb el seu afluent la riera de Sallent,...), 

tributaris del Segre bé directament bé a través del Llobregós. La topografia per tant 

és força accidentada, presentant una successió de obagues i solanes, carenes i 

rases.  

 

La seva població és bàsicament disseminada i comprèn les parròquies de Pinell de 

Solsonès, Miravé i Sant Climenç (l’única entitat poblacional amb nucli), així com els 

caserius de Madrona i Sallent. Una carretera local (C-149a) amb camins veïnals 

d’accés a Miravé, Sant Climenç, Pinell i Sallent travessa el terme de NE a SW, 

provinent de Solsona i enllaça amb la C-1412 a Sanaüja. 

 

La xarxa de camins és de notable extensió a causa principalment de dos factors: 

- la demografia dispersa formada per masies i cases de pagès (a excepció del 

nucli de Sant Climenç). 

- la gran extensió del municipi, de 91.1 Km2. 
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A banda dels camins rurals que donen accés a les masies, cases de pagès i 

activitats econòmiques (fonamentalment explotacions agropecuàries) el municipi té 

una extensa xarxa de camins i pistes forestals, els quals travessen successivament 

vessants relativament pronunciats, carenes i rases, donat que la major part del seu 

terme municipal està format per superfície forestal (superant les 5.600 ha) ja que 

el terme és cobert per grans boscos de pinassa, roures, alzines i alguns pins blancs.  

Els conreus (bàsicament cereals d’hivern) es localitzen de manera força 

disseminada entre la massa forestal i a les clarianes de les masies, molt 

escampades. 

 

Amb motiu de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible (Resolució 

ARP/2572/2016, de 15 de novembre) es redacta el present projecte simplificat per 

tal de portar a terme actuacions d’arranjament substancial i tres actuacions 

puntuals d’obra civil en el tram inicial del Camí forestal del Remei, en els termes 

que es descriuen a continuació. 

 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE SIMPLIFICAT. 

L’objecte del present projecte simplificat és la definició i valoració econòmica de les 

actuacions previstes en camins forestals per poder optar als ajuts a la gestió 

forestal sostenible (Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre).  

 

Amb l’objectiu d’aconseguir la millor puntuació per contingut de la documentació 

tècnica es redacta el present projecte simplificat incloent memòria i pressupost 

detallats desglossats per unitats d’obra, preus unitaris, preus descomposats i 

plànols per identificar les actuacions sobre la cartografia. 

  

El present projecte simplificat es redacta a instàncies de l’Ajuntament de Pinell de 

Solsonès, representat pel seu Alcalde-President Il·lm. Sr. Benjamí Puig i Riu, essent 

el tècnic redactor l’enginyer Raimon Guitart i García. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL. 

SITUACIÓ ACTUAL DEL CAMÍ DEL REMEI 

El camí forestal del Remei, com es pot veure en el plànol 2, té el seu inici prop de 

l’explotació ramadera Viles, a la qual s’accedeix just passat el cementiri de Sant 

Climenç, a mà esquerra. Aquest accés, es divideix després de creuar l’explotació 

ramadera en dos camins forestals, a mà esquerre el camí de Coïns (on es va 

intervenir la convocatòria passada) i a mà dreta el camí del Remei on s’actuarà 

enguany.  

 

El punt final del camí del Remei és la cruïlla on es troba amb el camí que va de Sant 

Climenç a Coïns, enfront de la capella de Coïns, essent per tant la seva longitud 

total d’uns 1.700 ml, dels quals enguany es preveu actuar en el tram inicial de 

1.000 ml (fins l’indret anomenat “trossos del camí del Remei”). L’amplada mitjana 

de la plataforma del camí és d’uns 4 m. 

 

El camí del Remei, en el tram inicial té un primer tram d’uns 600 ml de baixada en 

solana, passant entre zones boscoses (pinassa i roures) i alguns accessos a 

conreus, fins arribar al fons de la rasa de Sant Climenç. En dos trams d’aquesta 

baixada -marcades en el plànol núm. 3 com a Rampa 1 (120 ml) i Rampa 2 (45 

ml)-, a causa de l’explanada de roca, la plataforma natural és molt irregular, 

pràcticament esglaonada, de manera que s’hi circula amb notable dificultat.  

 

El camí s’aproxima al final del descens a la rasa de Sant Climenç, torrent de curs 

discontinu, i per creuar la rasa, actualment hi ha un pas d’aigua senzill format per 

un tub de PEAD de 500 mm que presenta la problemàtica de quedar tapat a causa 

de la fullaraca dels roures de l’entorn i del fang arrossegat per l’aigua en episodis 

de pluja torrencial, el qual és recomanable substituir per un gual de formigó.  

 

Una vegada travessat el torrent, el camí té una pendent ascendent, més suau que 

l’anterior tram i amb una explanada majoritàriament de sòl, amb un traçat menys 

sinuós, a través de la massa forestal del bosc de Coïns, fins arribar als “trossos del 

Remei” on es situa el final del tram d’actuació. 
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4. PROPOSTA D’ACTUACIONS. 

El tram on es demana actuar és el tram inicial del camí forestal, amb una longitud 

total de 1000 ml. 

Les actuacions proposades són: 

1.  Arranjament substancial del camí, consistent en la neteja i esbrossada de 

la vegetació dels vorals, repàs de la plataforma refent els trencaaigües, 

peralts i bombament, i consolidació del ferm. S’inclou l’aportació de sòl 

adequat en cas que l’explanada sigui rocosa.  

Longitud de l’arranjament: 1000 ml. 

 
Foto 1.- Vista representativa del camí del Remei. 

 

L’inici de l’arranjament es situa a l’inici del tram que té pendent més 

pronunciat (coordenades UTM): 

X 368.967 

Y 4.644.940 

Z 781 

Punt final de l’arranjament “trossos del Remei”: 

X 369.522 

Y 4.644.892 

Z 776 
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2.  Construcció d’obra civil consistent en un gual (14 ml x 4,2 m) sense 

tubs amb paviment de formigó en massa HM-25/P/20/I, encaixat en 

l’explanada natural, per facilitar el pas de vehicles quan el camí travessa la 

rasa de Sant Climenç. És necessari retirar el tub existent, un petit moviment 

de terres per marcar les rampes, excavar la caixa per deixar el paviment a 

cota de la llera, i reblir el fons del gual amb pedra abans de pavimentar. 

 
Foto 2.- Vista de l’emplaçament del futur gual de formigó, substituint el tub. 

 

 
Foto 3.- Vista de l’entrada del pas actual, amb l’aterrament. 
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La situació del nou gual (coordenades UTM) és:     

X 369.190 

Y 4.645.025 

Z 751 

 

3.  Rampa 1: Construcció d’obra civil consistent en un pavimentació d’un 

tram en rampa amb paviment de formigó en massa HM-25/P/20/I en 

una longitud de 113 m i amplada de 4 m. Per a la bona execució del 

paviment, es realitzarà una excavació de caixa a l’inici i al final del tram de 

paviment, per fer cunyes d’entrega i evitar el trencament del paviment. Es 

sanejaran les arrels existents en l’explanada per deteriorin el paviment, i 

s’estendrà i compactarà una capa de tot-u artificial de 15 cm de gruix mitjà, 

per a la regularització de la plataforma, ja que l’explanada és de roca. Amb 

posterioritat a l’execució del paviment es remuntaran terres en els dos 

marges de la rampa, per matar l’esglaó lateral vertical degut a l’encofrat del 

paviment, i facilitar la integració visual del paviment en l’entorn natural. 

 
Foto 4.- Vista de la Rampa 1, des de la zona inferior. 

 

4.  Rampa 2: Construcció d’obra civil consistent en un pavimentació d’un 

tram en rampa amb paviment de formigó en massa HM-25/P/20/I en 

una longitud de 45 m i amplada mitjana de 3,5 m. Per a la bona execució 
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del paviment, es realitzarà una excavació de caixa a l’inici i al final del tram 

de paviment, per fer cunyes d’entrega i evitar el trencament del paviment. 

Es sanejaran les arrels existents en l’explanada per deteriorin el paviment, i 

s’estendrà i compactarà una capa de tot-u artificial de 15 cm de gruix mitjà, 

per a la regularització de la plataforma, ja que l’explanada és de roca. Amb 

posterioritat a l’execució del paviment es remuntaran terres en els dos 

marges de la rampa, per matar l’esglaó lateral vertical degut a l’encofrat del 

paviment, i facilitar la integració visual del paviment en l’entorn natural. 

 
Foto 5.- Vista de la Rampa 2 amb l’explanada de roca natural. 

 

SEGURETAT I SALUT 

En els preus de les unitats d’obra es considera inclosa la partida a dedicar a 

seguretat i salut en el treball i per a senyalització vial de les obres, d’acord amb les 

instruccions que doni el tècnic director i les regles de bona pràctica. 

 

 

5. VALORACIÓ DELS TREBALLS. 

Aplicant els preus unitaris a les diverses unitats d’obra podem trobar que la 

valoració del pressupost d’execució material de l’actuació, el qual afegint els 

percentatges que determina l’article 131 del Reglament General de la Llei de 
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Contractes, ascendeix a un import de 20.652,28 € (vint mil sis-cents cinquanta-dos 

euros amb vint-i-vuit cèntims). 

 

El pressupost estimat d’execució per contracte, afegint l’IVA vigent (21 %), 

ascendeix a 24.989,26 € (vint-i-quatre mil nou-cents vuitanta-nou euros amb vint-

i-sis cèntims). 

 

 

6. CONCLUSIÓ. 

Amb tot el que s’exposa en la present Memòria, així com en els demés documents 

que integren el Projecte Simplificat, es consideren les obres aproximadament 

descrites i valorades. 

 

                           PINELL DE SOLSONÈS, 11 GENER DE 2017 

                                             

             L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE SIMPLIFICAT 

 

 

 

                                                RAIMON GUITART I GARCÍA 

                                                ENGINYER DE CAMINS, COL·LEGIAT N. 16.400 

 

VIST-I-PLAU, 

 

 

 

BENJAMÍ PUIG I RIU 

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
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Actuacions en camins forestals 2017 (Gestió forestal sostenible)

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 27,72000 €

A0121000 h Oficial 1a 26,17000 €

A0140000 h Manobre 22,91000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,65000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 65,65000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 86,48000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 175,74000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 55,99000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 69,66000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,77000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 74,92000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 70,38000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,78000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 70,45000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €

C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 7,72000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 48,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 49,17000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 47,61000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,88000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,20000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,49000 €

B03DA412 m3 Terra tolerable (MCA412) 4,17000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 9,83000 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,30000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,44000 €

B0A9R010 kg Fibres de polipropilé 1,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,50000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de diàmetre interior <
100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 8,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,91000 = 0,57275

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 27,72000 = 0,13860

Subtotal: 0,71135 0,71135

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 65,65000 = 3,28250

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,050 /R x 55,99000 = 1,39975

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 48,80000 = 2,44000

Subtotal: 7,12225 7,12225

COST DIRECTE 7,83360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22528

P-2 G221Z118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt i caixa de paviment, en roca, amb mitjans
mecànics, incloent saneig d'arrels i regularització
superficial, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 0,200 21,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0156 /R x 22,65000 = 1,76670

A0112000 h Cap de colla 0,0042 /R x 27,72000 = 0,58212

Subtotal: 2,34882 2,34882

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0156 /R x 86,48000 = 6,74544

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,030 /R x 48,80000 = 7,32000

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,005 /R x 175,74000 = 4,39350

Subtotal: 18,45894 18,45894

COST DIRECTE 20,80776
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84815

P-3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 2,000 1,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 78,78000 = 0,78780

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 67,77000 = 0,54216
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,32996 1,32996

COST DIRECTE 1,32996
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39646

P-4 G228U015 m Rebliment, perfilat i compactació, amb terra tolerable
procedent de préstec, per formar el voral del
paviment i rematar l'esglaó lateral del paviment de
formigó, inclòs estesa i compactació

Rend.: 25,000 2,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,65000 = 0,95130

Subtotal: 0,95130 0,95130

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 69,66000 = 1,39320

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 47,61000 = 0,19044

C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 0,500 /R x 7,72000 = 0,15440

Subtotal: 1,73804 1,73804

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,20000 = 0,01200

Subtotal: 0,01200 0,01200

COST DIRECTE 2,70134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83641

P-5 G22DZ040 km Tallada, poda i esbrossada selectiva (neteja de la
vegetació de la secció de servei), en qualsevol tipus
de terreny, a efectuar en els dos marges del camí, en
zones boscoses, mesurades sobre perfil teòric. El
brancatge es triturarà in situ. La llenya quedarà a
disposició de l'Administració, i s'inclou la càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'aplec que s'indiqui,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 4,001 213,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 17,000 /R x 22,65000 = 96,23844

Subtotal: 96,23844 96,23844

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,200 /R x 69,66000 = 20,89278

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 6,000 /R x 48,80000 = 73,18170

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 17,000 /R x 3,03000 = 12,87428

Subtotal: 106,94876 106,94876
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 203,18720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,15936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,34656

P-6 G22NR300 m3 Pedraple amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 23,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 27,72000 = 0,03326

A0150000 h Manobre especialista 0,0058 /R x 22,65000 = 0,13137

Subtotal: 0,16463 0,16463

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0058 /R x 67,91000 = 0,39388

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 70,45000 = 0,20431

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0058 /R x 69,46000 = 0,40287

Subtotal: 1,00106 1,00106

Materials

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a
l'obra

2,200      x 9,83000 = 21,62600

Subtotal: 21,62600 21,62600

COST DIRECTE 22,79169
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,93127

P-7 G921Z015 km Repàs de camins forestals existents, amb explanada
de roca o de terra, incloent l'eventual aportació de
terra en els trams on sigui necessari, estesa,
reperfilat i bombament, incloent la formació de
trencaaigües i guals, i on sigui necessari formació i/o
neteja de cunetes, segons longitud mesurada sobre
plànol topogràfic

Rend.: 0,817 686,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 7,1004 /R x 70,45000 = 612,26827

Subtotal: 612,26827 612,26827

Materials

B03DA412 m3 Terra tolerable (MCA412) 9,997      x 4,17000 = 41,68749

Subtotal: 41,68749 41,68749

COST DIRECTE 653,95576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,69779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 686,65355

P-8 G931201L m3 Base de tot-u artificial col�locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM

Rend.: 1,000 26,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,044 /R x 22,91000 = 1,00804

Subtotal: 1,00804 1,00804

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 49,17000 = 0,24585

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,025 /R x 70,38000 = 1,75950

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 74,92000 = 1,27364

Subtotal: 3,27899 3,27899

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,050      x 19,49000 = 20,46450

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,20000 = 0,06000

Subtotal: 20,52450 20,52450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01512

COST DIRECTE 24,82665
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,06798

P-9 G9GAZ006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica
o tova, amb fibres de polipropilè, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent encofrat lateral,
formació de trancades, estesa, vibratge, acabat
superficial, curat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

Rend.: 1,200 116,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 22,65000 = 6,29104

A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 27,72000 = 0,96327

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 26,17000 = 7,26872

Subtotal: 14,52303 14,52303

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,1667 /R x 4,88000 = 0,67791

Subtotal: 0,67791 0,67791

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,50000 = 1,50000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,44000 = 0,36000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,51000 = 2,55000

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,020      x 88,30000 = 90,06600

B0A9R010 kg Fibres de polipropilé 0,600      x 1,65000 = 0,99000

Subtotal: 95,46600 95,46600

COST DIRECTE 110,66694
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,53335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,20029
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01  CAMÍ DEL REMEI TRAM 1 (REF. PIN-17.01-MV)

Capítol 01  MANTENIMENT DE VIALS VEH. EXT. INCENDIS

Subcapítol 01  ARRANJAMENT SUBSTANCIAL

1 G22DZ040 km Tallada, poda i esbrossada selectiva (neteja de la vegetació de la secció de servei), en qualsevol tipus de terreny, a
efectuar en els dos marges del camí, en zones boscoses, mesurades sobre perfil teòric. El brancatge es triturarà in situ. La
llenya quedarà a disposició de l'Administració, i s'inclou la càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec que s'indiqui,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

2 PK 0+000 a PK 1+000 Tram
1 Camí del Remei

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 213,35 213,35

2 G921Z015 km Repàs de camins forestals existents, amb explanada de roca o de terra, incloent l'eventual aportació de terra en els trams
on sigui necessari, estesa, reperfilat i bombament, incloent la formació de trencaaigües i guals, i on sigui necessari
formació i/o neteja de cunetes, segons longitud mesurada sobre plànol topogràfic

2 PK 0+000 a PK 1+000 Tram
1 Camí del Remei

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 686,65 686,65

TOTAL    01 .01 .01             ARRANJAMENT SUBSTANCIAL                 900,00

Obra 01  CAMÍ DEL REMEI TRAM 1 (REF. PIN-17.01-MV)

Capítol 02  ACTUACIONS PUNTUALS OBRA CIVIL/BIOENGINYERIA

Subcapítol 01  GUAL DE FORMIGÓ (RASA ST. CLIMENÇ)

1 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 Retirada tub actual PEAD 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

6,000 8,23 49,38

2 G221Z118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt i caixa de paviment, en roca, amb mitjans mecànics, incloent
saneig d'arrels i regularització superficial, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2 Encaixat del gual (rampes
entrada/sortida)

1,000 14,000 4,250 0,250 14,875

3 Caixa paviment gual 1,000 14,000 4,250 0,250 14,875

29,750 21,85 650,04

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

2 Fons caixa gual 1,000 14,000 4,250 1,000 59,500

59,500 1,40 83,30

4 G22NR300 m3 Pedraple amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

2 Caixa gual - Fons gual 1,000 14,000 4,250 0,150 8,925

8,925 23,93 213,58

5 G9GAZ006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, amb fibres de polipropilè, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent encofrat lateral, formació de trancades, estesa, vibratge, acabat superficial, curat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

2 Paviment del gual 1,000 14,000 4,250 0,180 10,710

10,710 116,20 1.244,50

6 G228U015 m Rebliment, perfilat i compactació, amb terra tolerable procedent de préstec, per formar el voral del paviment i rematar
l'esglaó lateral del paviment de formigó, inclòs estesa i compactació

2 Remat paviment gual (2
marges)

2,000 14,000 1,000 1,000 28,000

28,000 2,84 79,52

TOTAL    01 .02 .01             GUAL DE FORMIGÓ (RASA ST. CLIMENÇ)                 2.320,32

Obra 01  CAMÍ DEL REMEI TRAM 1 (REF. PIN-17.01-MV)

Capítol 02  ACTUACIONS PUNTUALS OBRA CIVIL/BIOENGINYERIA

Subcapítol 02  FORMIGONAT RAMPA 1

1 G221Z118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt i caixa de paviment, en roca, amb mitjans mecànics, incloent
saneig d'arrels i regularització superficial, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2 Pujador 1 cunya
entrada/sortida

2,000 10,000 4,000 0,180 14,400

3 Pujador 1 saneig 93,000 4,000 0,100 37,200

51,600 21,85 1.127,46

2 G931201L m3 Base de tot-u artificial col�locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

2 Pujador 1 1,000 113,000 4,000 0,150 67,800

67,800 26,07 1.767,55

3 G9GAZ006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, amb fibres de polipropilè, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent encofrat lateral, formació de trancades, estesa, vibratge, acabat superficial, curat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

2 Pujador 1 1,000 113,000 4,000 0,180 81,360

81,360 116,20 9.454,03

4 G228U015 m Rebliment, perfilat i compactació, amb terra tolerable procedent de préstec, per formar el voral del paviment i rematar
l'esglaó lateral del paviment de formigó, inclòs estesa i compactació

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

2 Pujador 1 (2 marges) 2,000 113,000 1,000 1,000 226,000

226,000 2,84 641,84

TOTAL    01 .02 .02             FORMIGONAT RAMPA 1                 12.990,88

Obra 01  CAMÍ DEL REMEI TRAM 1 (REF. PIN-17.01-MV)

Capítol 02  ACTUACIONS PUNTUALS OBRA CIVIL/BIOENGINYERIA

Subcapítol 03  FORMIGONAT RAMPA 2

1 G221Z118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt i caixa de paviment, en roca, amb mitjans mecànics, incloent
saneig d'arrels i regularització superficial, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2 Pujador 2 cunya
entrada/sortida

2,000 10,000 3,500 0,180 12,600

3 Regularització amb tot-u
directament

12,600 21,85 275,31

2 G931201L m3 Base de tot-u artificial col�locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

2 Pujador 2 plataforma 1,000 45,000 3,500 0,150 23,625

23,625 26,07 615,90

3 G9GAZ006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, amb fibres de polipropilè, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent encofrat lateral, formació de trancades, estesa, vibratge, acabat superficial, curat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

2 Pujador 2 1,000 45,000 3,500 0,180 28,350

28,350 116,20 3.294,27

4 G228U015 m Rebliment, perfilat i compactació, amb terra tolerable procedent de préstec, per formar el voral del paviment i rematar
l'esglaó lateral del paviment de formigó, inclòs estesa i compactació

2 Pujador 2 (2 marges) 2,000 45,000 1,000 1,000 90,000

90,000 2,84 255,60

TOTAL    01 .02 .03             FORMIGONAT RAMPA 2                 4.441,08

EUR
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  ARRANJAMENT SUBSTANCIAL 900,00

Capítol 01.01  MANTENIMENT DE VIALS VEH. EXT. INCENDIS 900,00

Subcapítol 01.02.01  GUAL DE FORMIGÓ (RASA ST. CLIMENÇ) 2.320,32

Subcapítol 01.02.02  FORMIGONAT RAMPA 1 12.990,88

Subcapítol 01.02.03  FORMIGONAT RAMPA 2 4.441,08

Capítol 01.02  ACTUACIONS PUNTUALS OBRA CIVIL/BIOENGINYERIA 19.752,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.652,28

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

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

Capítol 01.01  MANTENIMENT DE VIALS VEH. EXT. INCENDIS 900,00

Capítol 01.02  ACTUACIONS PUNTUALS OBRA CIVIL/BIOENGINYERIA 19.752,28

Obra 01  CAMÍ DEL REMEI Tram 1 (Ref. PIN-17.01-MV) 20.652,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.652,28

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

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

Obra 01  CAMÍ DEL REMEI Tram 1 (Ref. PIN-17.01-MV) 20.652,28

20.652,28

euros



Actuacions en camins forestals (2007) -Gestió forestal sostenible-      .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Pressupost General 
 
 

 
 

 
 



Actuacions en camins forestals 2017 (Gestió forestal sostenible)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 20.652,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 20.652,28

21 % IVA SOBRE 20.652,28................................................................................................ 4.336,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 24.989,26

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-quatre mil nou-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims

                          
PINELL DE SOLSONÈS, 11 GENER DE 2017

                                            

       L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE SIMPLIFICAT

                                               
RAIMON GUITART I GARCÍA

                                               
ENGINYER DE CAMINS, COL·LEGIAT N. 16.400

VIST-I-PLAU,

BENJAMÍ PUIG I RIU

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS
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