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1. ANTECEDENTS. 

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

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. 

 

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

metres. La població, de 211 habitants (any 2017) es troba disseminat per les 

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

 

L’orografia del municipi 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 (riu de 

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

 

El terme comprèn els pobles de Pinell de Solsonès, Miravé i Sant Climenç i els caserius 

de Madrona i Sallent. Una carretera local (C-149a) amb ramals d’accés a Miravé, 

Sant Climenç i Pinell travessa el terme de NE a SW, provinent de Solsona, i es bifurca 

en dos camins rurals pavimentats, el primer que arriba a la població de Sanaüja i el 

segon, que passant per Madrona, enllaça amb la C-14, prop de Bassella. 

 

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

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

del nucli de Sant Climenç). 

- la seva gran extensió 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 ordi i blat) es localitzen de manera força disseminada entre 

la massa forestal, a les clarianes de les masies, molt escampades. 

 

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

ARP/1953/2018, de 3 d’agost) es redacta el present projecte simplificat per tal de 

portar a terme actuacions puntuals d’obra civil en el camí forestal de Sant Climenç a 

Sallent, en els termes que s’exposaran a continuació. 

 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

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

actuacions previstes en el camí de Sallent, en dos trams de la rampa de Coll-de-

frares. Aquesta camí forestal és de titularitat municipal i s’ha redactat el present 

projecte per tal d’acollir-se als ajuts a la gestió forestal sostenible (prevenció 

d'incendis i restauració del potencial forestal: operació 08.03.01 -Annex 5-).  

 

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

documentació tècnica es redacta el present projecte reduït incloent memòria i 

pressupost detallats desglossats per unitats d’obra, preus unitaris, preus 

descomposats i plànols per identificar les actuacions sobre la cartografia. 

  

El projecte 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 seu redactor 

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

CAMÍ DE SALLENT 

El camí de Sallent (també anomenat camí de Sant Climenç a Sanaüja per Sallent) té 

una longitud total dins del municipi de Pinell de Solsonès de 13,3 km i una amplada 

mitjana d’uns 4,0 al llarg del seu tram. 

 

Aquesta via, en el seu tram intermedi (entre la masia Llorens i el caseriu de Sallent) 

és un camí forestal amb plataforma de trànsit sobre el propi terreny natural i amb un 

traçat que discorre íntegrament entre boscos de pinassa i roure, essent per la seva 

longitud i per les seves característiques funcionals una via d’excepcional importància 

per a la gestió forestal a nivell intermunicipal, especialment per garantir el ràpid 

accés dels vehicles d’extinció d’incendis a la massa forestal circumdant. 

 

Quan el camí es veu afectat en cas de pluges intenses en diversos punts, 

especialment en trams en rampa on hi ha explanada rocosa, el paviment de terra 

queda molt erosionat, les trencades desapareixen i la plataforma resultant és molt 

irregular, afectada per xaragalls, tenint com a conseqüència que la circulació és lenta 

i perillosa. 

 

Per aquestes mateixes raons, als efectes dels criteris de puntuació per optar als ajuts, 

s’esmenta expressament que fa dues convocatòries ja es va sol·licitar i executar un 

parell d’actuacions de millora de trams amb la mateixa finalitat que la que ara es 

presenta, en aquest mateix camí de Sallent, si bé en aquell cas situades a un parell 

de quilòmetres de distància, prop de la masia Llorens, de manera que cal considerar 

que aquestes actuacions no són aïllades sinó que en conjunt són una actuació amb 

visió global sobre aquesta infraestructura forestal, que es van desenvolupant en 

successives fases per motius pressupostaris. 

 

Per aquest motiu es sol·licita l’ajuda per a una actuació consistent en l’estabilització 

dels dos revolts més pronunciats de la rampa propera a la masia de Coll-de-frares, 

mitjançant diverses actuacions com ara el reperfilat i regularització superficial de 

l’explanada, el formigonat de la plataforma, el revestiment de cunetes, el tractament 
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de l’encaix entre la nova plataforma i el terreny natural mitjançant tècniques de 

bioenginyeria i l’estabilització s’inclouen en aquest projecte simplificat. 

 

Per facilitar la prioritat d’actuació, s’ha tramificat la rampa de 410 ml de longitud total 

en quatre trams, dels quals la situació és crítica en el tram 1 (del pk 0+000 a 0+110) 

i en el tram 4 (del pk 0+316 al pk 0+410) on trobem els dos revolts més pronunciats 

(amb gir pràcticament de 180º i radi mesurat a l’eix de 9,0 m). 

 

Tram 1 (0+000 a 0+110) 

El tram 1, de 110 ml de longitud, és el situat a major cota i inclou el revolt més 

proper a la masia de Coll-de-frares i dos guals transversals que desguassen aigua 

provinent dels talussos i la plataforma. El pendent mitjà és del 9% si bé en el revolt 

es supera el 18%. L’explanada és rocosa, de manera que és necessari estabilitzar la 

plataforma i els guals amb formigó per defensar el camí de l’acció erosiva de l’aigua. 
 

   

   Figura 1. Pk 0+048 - Vista general del revolt.        Figura 2. Pk 0+071 - Xaragall a l’interior del revolt. 

   

        Figura 3. Pk 0+110 - Gual transversal 2.          Figura 4. Pk 0+110 – Erosió del talús de desguàs. 
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Les coordenades UTM d’origen i final de l’eix en aquest tram són: 

ORIGEN  FINAL 

X 363.080 X 363.053 

Y 4.641.180 Y 4.641.183 

Z 565 Z 556 

 

 

Tram 4 (0+316 a 0+410) 

El tram 4 té una longitud de 94 m i és el situat a la cota més baixa de la rampa. 

Inclou també un revolt amb pendent puntual superior al 15% i dos guals transversals 

per desguassar l’aigua provinent dels talussos i la plataforma. L’explanada és de 

terreny dur i l’opció més avantatjosa per prolongar la vida útil del camí forestal i 

minimitzar-ne el manteniment és estabilitzar la plataforma i els guals amb formigó 

protegint així el camí de l’erosió de l’aigua. 
 

    

Figura 5. Pk 0+326 - Inici del tram, zona del gual.     Figura 6. Pk 0+350 - Revolt amb erosió a l’interior. 

   

 Figura 7. Pk 0+365 - Sortida del revolt cap al gual.       Figura 8. Pk 0+385 – Gual transversal i final. 
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Les coordenades UTM d’origen i final de l’eix en aquest tram són: 

ORIGEN  FINAL 

X 362.940 X 362.912 

Y 4.641.288 Y 4.641.274 

Z 541 Z 532 

 

 

4. PROPOSTA D’ACTUACIONS. 

TRAM 1 (0+000 A 0+110) I TRAM 4 (0+316 A 0+410) 

Millora de la rampa i dels guals transversals (trenca-aigües). 

A l’entrada i a la sortida de cada tram caldrà excavar caixa per deixar la nova 

plataforma de formigó a nivell de la plataforma natural actual, de profunditat variable 

des de 0 a 28 cm (cunyes d’encaix). 

Es farà un refinat i compactació previs de la plataforma, essent necessari aportar-hi 

material (tot-ú artificial) per poder limitar el pendent transversal a un màxim del 8%. 

En el trams interiors dels revolts, on estigui marcat en el plànol, s’excavarà, perfilarà 

i revestirà una cuneta de 1,0 m d’amplada i 20 cm de fondària màxima per evitar el 

deteriorament.  

Per tal d’estabilitzar la plataforma del camí, s’executarà un paviment de formigó en 

massa HM-25/P/20/I amb addició de fibres llargues de polipropilè, amb una amplada 

mínima de 4 m + sobreample. L’acabat superficial serà reglejat i a causa del pendent 

longitudinal, es ranurarà amb l’ajuda d’una varilla d’acer a intervals regulars de 40 

cm. El límit exterior del paviment es rematarà xamfranant el cantell amb el 

remolinador una vegada retirat el regle d’encofrar, en canvi en el costat de desmunt 

es deixarà l’extrem del paviment vertical per encaixar-hi terres. 

En el cas dels guals transversals o trenca-aigües el tractament serà similar, amb la 

precaució de fer arribar el paviment de formigó fins el talús naturals existent, per 

recollir els petits torrents que es puguin formar en episodis intensos de precipitació i 

evitar que es formin xaragalls laterals. 

En el tram de desguàs dels guals, per evitar que es descalci el tram de gual per on 

l’aigua desguassa i al mateix temps per facilitar la integració ambiental de l’obra s’ha 
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previst construir una protecció lateral del talús immediat amb un emmacat de blocs 

de pedra formigonats. La longitud d’aquests emmacats és de 5 o 6 m (en la direcció 

paral·lela al camí) segons cada cas i l’amplada és variable entre 1 i 2 m segons sigui 

necessari, recobrint i protegint el talús en tota aquesta amplada. 

En els trams de voral on hi hagi un espai buit entre el nou paviment (o el taló posterior 

de la cuneta) i el talús de desmunt (d’amplada igual o superior a 40 cm), per facilitar 

la integració paisatgística de l’actuació i sobretot per evitar que es produeixi erosió o 

descalçament impedint que l’aigua hi quedi retinguda, es farà un tractament de 

bioenginyeria consistent en reblir el fons del voral amb blocs de pedra (de 100 mm 

de mitjana) i recobrir-los amb terra vegetal procedent de préstec, adobada, amb un 

gruix mínim de 15 cm, en la qual s’hi incorporarà llavors de plantes herbàcies 

rústiques tapissants. A més a més a una separació regular de 1,5 m es col·locarà un 

encintat transversal de pedres, en una amplada mínima 20 cm, de manera que ajudin 

a retenir les terres en cas d’episodis de pluja intensos abans de créixer la vegetació. 

En els altres trams on l’espai entre formigó i talús de desmunt sigui inferior a 40 cm, 

es reblirà amb terres tolerables el marge exterior del paviment o darrera el taló de 

la cuneta, amb acabat retalussat fins entregar al talús de terreny 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 donarà el tècnic director. 

 

ALTRES CONDICIONANTS 

Durant la realització dels treballs i per un període mínim de 3 setmanes el tram de 

camí haurà d’estar totalment tallat al trànsit. 

 

 

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 Contractes, ascendeix a 
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un import de 27.759,37 € (vint-i-set mil set-cents cinquanta-nou euros amb trenta-

set cèntims). 

 

El pressupost estimat d’execució per contracte, incloses les despeses generals, el 

benefici industrial i finalment l’IVA vigent (21 %) ascendeix a 33.588,84 € (trenta-

tres mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-quatre 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 i es justifica que disposen de tots els elements necessaris per a 

la seva posada en servei. 

 

 

                          PINELL DE SOLSONÈS, 6 D’OCTUBRE DE 2018 

                                             

               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 al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 27,72000 €

A0121000 h Oficial 1a 26,17000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,06000 €

A013U001 h Ajudant 19,60000 €

A0140000 h Manobre 22,91000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,65000 €

A0160000 h Peó 19,22000 €
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JUSTIFICACIÓ 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 €

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 36,30000 €

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

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,34000 €

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 €

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 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,86000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,21000 €

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

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,79000 €

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

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,67000 €

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 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,20000 €

B033A186 t Pedregoleig de pedra calcària de 50 a 70 mm (MCA186) 12,62000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,49000 €

B03DA412 m3 Terra tolerable (MCA412) 4,17000 €

B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs transport a
l'obra

16,61000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,13000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,98000 €

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

B071U015 m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 90,92000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,19000 €

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 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,36000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 9,38000 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

5,21000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-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

Rend.: 0,150 29,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0156 /R x 22,65000 = 2,35560

A0112000 h Cap de colla 0,0042 /R x 27,72000 = 0,77616

Subtotal: 3,13176 3,13176

Maquinària

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

0,0156 /R x 86,48000 = 8,99392

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,030 /R x 48,80000 = 9,76000

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

0,005 /R x 175,74000 = 5,85800

Subtotal: 24,61192 24,61192

COST DIRECTE 27,74368
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,66462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,40830

P-2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 3,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 78,78000 = 0,52520

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 67,77000 = 0,36144

Subtotal: 0,88664 0,88664

COST DIRECTE 0,88664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93984

P-3 G228Z015 m2 Rebliment, perfilat i compactació del voral del
paviment i de la berma darrera el taló de la cuneta,
d'amplada superior a 0,40 m, per deixar totalment
encaixat el paviment i evitar-ne el descalçament, amb
capa de fons (15 cm de gruix mitjà) de pedres
procedents de préstec (de tamany mitjà 100 mm) i
capa superficial de 15 cm de terra vegetal de préstec,
anivellada manualment i adobada per a ésser
sembrada amb llavors de vegetació rústica tapissant.
Cada 1,5 m de longitud es col·locarà un encintat
transversal amb pedres (de tamany mitjà 100 mm)
per mitigar el risc d'erosió

Rend.: 25,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

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

Subtotal: 0,95130 0,95130



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

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

0,500 /R x 55,99000 = 1,11980

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: 1,46464 1,46464

Materials

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

B033A186 t Pedregoleig de pedra calcària de 50 a 70 mm
(MCA186)

0,270      x 12,62000 = 3,40740

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 0,150      x 9,38000 = 1,40700

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

0,375      x 0,16000 = 0,06000

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,075      x 0,36000 = 0,02700

Subtotal: 4,91340 4,91340

COST DIRECTE 7,32934
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76910

P-4 G921Z021 m Formació de passeig o berma amb sòl tolerable per
matar l'esgraó del límit del ferm, en sobreamples
inferiors a 0,40 m, inclòs estesa, perfilat en talús,
humectació i compactació amb mitjans manuals i
mecànics de baix rendiment

Rend.: 40,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,72000 = 0,17325

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 22,65000 = 0,67950

Subtotal: 0,85275 0,85275

Maquinària

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

0,500 /R x 69,66000 = 0,87075

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 47,61000 = 0,11903

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,21000 = 0,28025

Subtotal: 1,27003 1,27003

Materials

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

B03DA412 m3 Terra tolerable (MCA412) 0,100      x 4,17000 = 0,41700

Subtotal: 0,47700 0,47700

COST DIRECTE 2,59978
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75577

P-5 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM

Rend.: 1,000 26,32 €

Unitats Preu Parcial Import



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

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

Subtotal: 1,00804 1,00804

Maquinària

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

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

Subtotal: 3,27899 3,27899

Materials

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

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

Subtotal: 20,52450 20,52450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01512

COST DIRECTE 24,82665
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,48960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,31625

P-6 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 trencades, estesa, vibratge, acabat
superficial (reglejat + ranurat amb varilla), curat,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

Rend.: 1,200 117,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

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

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

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

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

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

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

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

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

1,020      x 88,30000 = 90,06600

Subtotal: 95,46600 95,46600



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 110,66694
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,64002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,30696

P-7 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat (inc. p.p. de roca), refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0477 /R x 22,65000 = 1,08041

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 27,72000 = 0,26334

Subtotal: 1,34375 1,34375

Maquinària

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

0,0095 /R x 65,65000 = 0,62368

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,012 /R x 53,86000 = 0,64632

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0238 /R x 48,80000 = 1,16144

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

0,0381 /R x 55,99000 = 2,13322

Subtotal: 4,56466 4,56466

COST DIRECTE 5,90841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26291

P-8 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada
i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat (amb p.p. de roca), aportació
d'àrid per a reguularització, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0667 /R x 19,60000 = 1,30732

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 27,72000 = 0,27720

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 26,17000 = 1,74554

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 22,65000 = 0,75425

Subtotal: 4,08431 4,08431

Maquinària

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

0,0067 /R x 65,65000 = 0,43986

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

0,0267 /R x 55,99000 = 1,49493

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0167 /R x 48,80000 = 0,81496

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0083 /R x 53,86000 = 0,44704

Subtotal: 3,19679 3,19679

Materials



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,51000 = 0,34017

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,44000 = 0,07200

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,19000 = 0,02618

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 60,98000 = 12,19600

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,75000 = 0,05500

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

0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 12,98935 12,98935

COST DIRECTE 20,27045
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48668

P-9 GD57U700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb
blocs de pedra de 15 cm de mida mitja rejuntada
amb morter de classe M15, inclòs el morter,
excavació i compactació de la base i formigó
d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols
i Plec de prescripcions

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 22,06000 = 1,10300

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,65000 = 3,39750

Subtotal: 4,50050 4,50050

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,050 /R x 48,67000 = 2,43350

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,050 /R x 6,79000 = 0,33950

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 40,34000 = 2,01700

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

0,050 /R x 36,30000 = 1,81500

Subtotal: 6,60500 6,60500

Materials

B071U015 m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,020      x 90,92000 = 1,81840

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 57,13000 = 8,56950

B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg,
d'origen calcari o granític, inclòs transport a l'obra

0,150      x 16,61000 = 2,49150

Subtotal: 12,87940 12,87940

COST DIRECTE 23,98490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42399

P-10 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el reg inicial i de
manteniment fins la recepció de l'obra

Rend.: 0,750 1,18 €



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0011 /R x 27,72000 = 0,04066

A0160000 h Peó 0,0158 /R x 19,22000 = 0,40490

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0053 /R x 22,06000 = 0,15589

Subtotal: 0,60145 0,60145

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0053 /R x 47,61000 = 0,33644

Subtotal: 0,33644 0,33644

Materials

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

0,030      x 5,21000 = 0,15630

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,20000 = 0,02160

Subtotal: 0,17790 0,17790

COST DIRECTE 1,11579
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18274



Actuacions al camí de Sallent per millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis      .      
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Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1)

Capítol 01  TRAM 1 - 0+000 A 0+110

Subcapítol 01  MILLORA DE RAMPA TRAM 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 0+000 encaix cunya entrada 1,000 10,000 4,000 0,140 5,600

3 0+110 encaix cunya sortida 1,000 10,000 4,000 0,140 5,600

11,200 29,41 329,39

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

2 0+000 - 0+016 1,000 16,000 4,000 1,000 64,000

3 0+038 - 0+093 1,000 55,000 4,000 1,000 220,000

284,000 0,94 266,96

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

2 0+000 - 0+016 1,000 16,000 4,000 0,100 6,400

3 0+038 - 0+093 1,000 55,000 4,000 0,100 22,000

28,400 26,32 747,49

4 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 trencades, estesa, vibratge, acabat superficial (reglejat + ranurat amb

varilla), curat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

2 0+000 - 0+016 1,000 16,000 4,000 0,160 10,240

3 0+038 - 0+093 1,000 55,000 4,000 0,160 35,200

45,440 117,31 5.330,57

5 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó

de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat (amb p.p. de roca),

aportació d'àrid per a reguularització, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 0+040 - 0+093 MD 1,000 51,000 1,000 1,000 51,000

51,000 21,49 1.095,99

6 G921Z021 m Formació de passeig o berma amb sòl tolerable per matar l'esgraó del límit del ferm, en sobreamples inferiors a 0,40 m,

inclòs estesa, perfilat en talús, humectació i compactació amb mitjans manuals i mecànics de baix rendiment

2 A justificar 1,000 40,000 1,000 1,000 40,000

40,000 2,76 110,40

EUR



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL    01 .01 .01             MILLORA DE RAMPA TRAM 1                 7.880,80

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1)

Capítol 01  TRAM 1 - 0+000 A 0+110

Subcapítol 02  GUALS TRANSVERSALS

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

2 0+016 - 0+038 GT1 1,000 22,000 5,000 1,000 110,000

3 0+093 - 0+110 GT2 1,000 17,000 5,000 1,000 85,000

195,000 0,94 183,30

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

2 0+016 - 0+038 GT1 1,000 22,000 5,000 0,100 11,000

3 0+093 - 0+110 GT2 1,000 17,000 5,000 0,100 8,500

19,500 26,32 513,24

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 trencades, estesa, vibratge, acabat superficial (reglejat + ranurat amb

varilla), curat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

2 0+016 - 0+038 GT1 1,000 22,000 5,000 0,160 17,600

3 0+093 - 0+110 GT2 1,000 17,000 5,000 0,160 13,600

31,200 117,31 3.660,07

4 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 0+016 - 0+038 GT1 (talús en

pendent)

1,000 6,000 2,000 0,250 3,000

3 0+093 - 0+110 GT2 1,000 6,000 1,000 0,250 1,500

4,500 29,41 132,35

5 GD57U700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de 15 cm de mida mitja rejuntada amb morter de classe

M15, inclòs el morter, excavació i compactació de la base i formigó d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols i

Plec de prescripcions

2 0+016 - 0+038 GT1 (talús en

pendent)

1,000 6,000 2,000 1,000 12,000

3 0+093 - 0+110 GT2 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

18,000 25,42 457,56

TOTAL    01 .01 .02             GUALS TRANSVERSALS                 4.946,52

EUR



Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1)

Capítol 01  TRAM 1 - 0+000 A 0+110

Subcapítol 03  BIOENGINYERIA EN VORALS

1 G228Z015 m2 Rebliment, perfilat i compactació del voral del paviment i de la berma darrera el taló de la cuneta, d'amplada superior a

0,40 m, per deixar totalment encaixat el paviment i evitar-ne el descalçament, amb capa de fons (15 cm de gruix mitjà) de

pedres procedents de préstec (de tamany mitjà 100 mm) i capa superficial de 15 cm de terra vegetal de préstec, anivellada

manualment i adobada per a ésser sembrada amb llavors de vegetació rústica tapissant. Cada 1,5 m de longitud es

col·locarà un encintat transversal amb pedres (de tamany mitjà 100 mm) per mitigar el risc d'erosió

2 0+000 - 0+055 ME 1,000 58,000 1,100 1,000 63,800

63,800 7,77 495,73

2 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les

operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el reg inicial i de manteniment fins la recepció de l'obra

2 0+000 - 0+055 ME 1,000 58,000 1,100 1,000 63,800

63,800 1,18 75,28

TOTAL    01 .01 .03             BIOENGINYERIA EN VORALS                 571,01

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1)

Capítol 02  TRAM 4 - 0+316 A 0+410

Subcapítol 01  MILLORA RAMPA TRAM 3

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 0+316 encaix cunya entrada 1,000 10,000 5,000 0,140 7,000

3 0+410 encaix cunya sortida 1,000 10,000 6,000 0,140 8,400

15,400 29,41 452,91

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

2 0+328 - 0+378 1,000 50,000 6,000 1,000 300,000

3 0+400 - 0+410 1,000 10,000 5,000 1,000 50,000

350,000 0,94 329,00

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

2 0+328 - 0+378 1,000 50,000 6,000 0,100 30,000

3 0+400 - 0+410 1,000 10,000 5,000 0,100 5,000

35,000 26,32 921,20

4 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 trencades, estesa, vibratge, acabat superficial (reglejat + ranurat amb

varilla), curat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

2 0+328 - 0+378 1,000 50,000 6,000 0,160 48,000

3 0+400 - 0+410 1,000 10,000 5,000 0,160 8,000

56,000 117,31 6.569,36

5 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó

de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat (amb p.p. de roca),

aportació d'àrid per a reguularització, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 0+340 - 0+378 ME 1,000 38,000 1,000 1,000 38,000

38,000 21,49 816,62

6 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat (inc.

p.p. de roca), refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 0+348 - 0+360 MD 1,000 16,000 1,000 1,000 16,000

16,000 6,26 100,16

7 G921Z021 m Formació de passeig o berma amb sòl tolerable per matar l'esgraó del límit del ferm, en sobreamples inferiors a 0,40 m,

inclòs estesa, perfilat en talús, humectació i compactació amb mitjans manuals i mecànics de baix rendiment

2 A justificar 1,000 40,000 1,000 1,000 40,000

40,000 2,76 110,40

TOTAL    01 .02 .01             MILLORA RAMPA TRAM 3                 9.299,65

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1)

Capítol 02  TRAM 4 - 0+316 A 0+410

Subcapítol 02  GUALS TRANSVERSALS

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

2 0+316 - 0+328 GT6 1,000 12,000 6,000 1,000 72,000

3 0+378 - 0+400 GT7 1,000 22,000 6,000 1,000 132,000

204,000 0,94 191,76

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

2 0+316 - 0+328 GT6 1,000 12,000 6,000 0,100 7,200

3 0+378 - 0+400 GT7 1,000 22,000 6,000 0,100 13,200

20,400 26,32 536,93

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 trencades, estesa, vibratge, acabat superficial (reglejat + ranurat amb

varilla), curat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

2 0+316 - 0+328 GT6 1,000 12,000 6,000 0,160 11,520

3 0+378 - 0+400 GT7 1,000 22,000 6,000 0,160 21,120

32,640 117,31 3.829,00

4 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 0+316 - 0+328 GT6 1,000 5,000 1,000 0,250 1,250

3 0+378 - 0+400 GT7 1,000 6,000 1,000 0,250 1,500

2,750 29,41 80,88

5 GD57U700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de 15 cm de mida mitja rejuntada amb morter de classe

M15, inclòs el morter, excavació i compactació de la base i formigó d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols i

Plec de prescripcions

2 0+316 - 0+328 GT6 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

3 0+378 - 0+400 GT7 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

11,000 25,42 279,62

TOTAL    01 .02 .02             GUALS TRANSVERSALS                 4.918,19

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1)

Capítol 02  TRAM 4 - 0+316 A 0+410

Subcapítol 03  BIOENGINYERIA EN VORALS

1 G228Z015 m2 Rebliment, perfilat i compactació del voral del paviment i de la berma darrera el taló de la cuneta, d'amplada superior a

0,40 m, per deixar totalment encaixat el paviment i evitar-ne el descalçament, amb capa de fons (15 cm de gruix mitjà) de

pedres procedents de préstec (de tamany mitjà 100 mm) i capa superficial de 15 cm de terra vegetal de préstec, anivellada

manualment i adobada per a ésser sembrada amb llavors de vegetació rústica tapissant. Cada 1,5 m de longitud es

col·locarà un encintat transversal amb pedres (de tamany mitjà 100 mm) per mitigar el risc d'erosió

2 0+328 - 0+348 1,000 20,000 0,800 1,000 16,000

16,000 7,77 124,32

2 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les

operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el reg inicial i de manteniment fins la recepció de l'obra

2 0+328 - 0+348 1,000 20,000 0,800 1,000 16,000

16,000 1,18 18,88

TOTAL    01 .02 .03             BIOENGINYERIA EN VORALS                 143,20

EUR
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Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.01.01  MILLORA DE RAMPA TRAM 1 7.880,80

Subcapítol 01.01.02  GUALS TRANSVERSALS 4.946,52

Subcapítol 01.01.03  BIOENGINYERIA EN VORALS 571,01

Capítol 01.01  TRAM 1 - 0+000 a 0+110 13.398,33

Subcapítol 01.02.01  MILLORA RAMPA TRAM 3 9.299,65

Subcapítol 01.02.02  GUALS TRANSVERSALS 4.918,19

Subcapítol 01.02.03  BIOENGINYERIA EN VORALS 143,20

Capítol 01.02  TRAM 4 - 0+316 a 0+410 14.361,04

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

27.759,37

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  TRAM 1 - 0+000 a 0+110 13.398,33

Capítol 01.02  TRAM 4 - 0+316 a 0+410 14.361,04

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1) 27.759,37

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

27.759,37

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01  MILLORA RAMPA COLL-DE-FRARES (FASE 1) 27.759,37

27.759,37

euros
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Actuacions al camí de Sallent per millorar l´accés dels vehicles d´extinció d´incendis

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 27.759,37

Subtotal 27.759,37

21 % IVA SOBRE 27.759,37................................................................................................... 5.829,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.588,84

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )

                                        Pinell de Solsonès, 6 d´octubre de 2018

                                        L´enginyer autor del projecte simplificat,

                                        Raimon Guitart i García

                                        Enginyer de camins, col·legiat n. 16.400
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