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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Titol 4 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Longitud Amplada
2 1.120,430 3,000 3.361,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.361,290

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Excavació en desmunt T
2 8.921,000 8.921,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.921,000

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Àrea Longitud
2 1,100 1.120,430 1.232,473 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.232,473

4 G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc

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

1 T Àrea Longitud
2 0,850 1.120,430 952,366 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 952,366

5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Àrea Longitud
2 0,570 1.120,430 638,645 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 638,645

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Titol 4 02  CANONADES

1 FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o similar, de D 400 mm inclosa part proporcional de maniguet
d'unió en polietilè i junta d'estanquitat EPDM, totalment acabat i col·locat a fons de rasa

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

1 Longitud col·lector T
2 C#*D#*E#*F#
3 1.120,430 1.120,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.120,430

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Titol 4 03  POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS

1 GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
i graons, segons plànols, totalment col·locat

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

1 Número total de pous T
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 01  COL·LECTOR D'ENTRADA
Titol 4 04  HINCA

1 G4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats, inclòs desencofrat

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

1 Murs del pou d'entrada T
2 Hinca carretera C-53 4,800 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

2 G251U340 m Subministe i col·locació de canonada hincada en terres, de 600 mm de diámetre, de formigó armat (Norma
ASTM) Clase II, inclòs part proporcional de junta d'estanquitat, injecció de beurada al trasdós i carga i transport
a abocador dels productes resultants de l'excavació, inclòs transport de maquinària, per equip de perforació,
emplaçament i retirada de l'equip de perforació.

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

1 Hinca Carretera C-53 T Longitud

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 GF13U215 m Sobrepreu per instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat de DN 400 a l'interior de la hinca de 600 mm
de diàmetre interior, mitjançant brides metàl·liques de rodament, una cada 6 m i posterior empenta, inclòs el
subministre de les brides metàl·liques dotades de rodaments

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

1 Hinca carretera C-53 T
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 GF13U216 m3 Injecció de morter de ciment a l'espai comprès entre la canonada DN 400 i la canonada exterior empenyada
horitzontalment

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

1 Hinca Carretera C-53 T
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 G450U030 m3 Subministre i col·locació amb bomba de formigó HA-35/B/20/IV+Qa

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

1 En murs d'empenta T
2 Hinca Carretera C-53 2,000 4,800 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3,840 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
6 A la llosa del pou d'empenta T
7 Hinca Carretera C-53 7,000 4,800 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 13,440 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)
11 Subtotal "A Origen" O 17,280 SUMORIGEN(G1:

G10)

TOTAL AMIDAMENT 17,280

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

2 Pozo de ataque C-53 T
3 Suposem 80 kg/m3 80,000 3,840 307,200 C#*D#*E#*F#
4 80,000 13,440 1.075,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.382,400

7 G213U040 m3 Demolició de la cimentació de formigó armat, inclòs càrrega i transport a l'abocador a qualsevol distància.

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

1 En muros del pozo de empuje T
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 T
3 Hinca carretera C-53 2,000 4,800 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
4 7,000 4,800 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 02  COL·LECTOR DE SORTIDA
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T Longitud Amplada
2 94,340 3,000 283,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,020

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Excavació en desmunt T
2 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,000

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Àrea Longitud
2 1,100 94,340 103,774 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,774

4 G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc

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

1 T Àrea Longitud
2 0,850 94,340 80,189 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,189

5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Àrea Longitud
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 0,570 94,340 53,774 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,774

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 02  COL·LECTOR DE SORTIDA
Titol 4 02  CANONADES

1 FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o similar, de D 400 mm inclosa part proporcional de maniguet
d'unió en polietilè i junta d'estanquitat EPDM, totalment acabat i col·locat a fons de rasa

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

1 Longitud del col·lector T
2 94,340 94,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,340

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 01  COL·LECTORS
Titol 3 02  COL·LECTOR DE SORTIDA
Titol 4 03  POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS

1 GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
i graons, segons plànols, totalment col·locat

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

1 Número total de pous T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDB0TY02 U Sobrepreu per a la realitzacio de solera per a pou de registre circular de caiguda, de diàmetre interior 80 cm,
amb subministrament i col.locacio de llambordes granítiques, de dimensions en planta 1,40 x 1,40 m.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 02  CAMÍ D'ACCÉS
Titol 3 01  CAMÍ D'ACCÉS
Titol 4 01  CAMÍ D'ACCÉS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 Segons plànols T Àrea Espessor
2 362,700 0,200 72,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,540

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

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

1 T Àrea
2 362,700 362,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,700

3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T Àrea Espessor Densitat
2 362,700 0,050 2,300 41,711 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,711

4 GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada segons plànols, i espessor mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Segons plànols T
2 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Planta EDAR T
2 1.220,000 1.220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.220,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 EDAR T
2 974,000 1,000 974,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 974,000

3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Excavació d'elements T
3 Pretractament + Sitja de fangs 156,770 156,770 C#*D#*E#*F#
4 Reactor biològic - Decantador 869,400 869,400 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta cabalimetre 30,250 30,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,420

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 02  PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 Sitja de fangs 4,100 4,100 16,810 C#*D#*E#*F#
2 Pretractament 6,450 3,200 20,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,450

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

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

1 Llosa sitja 15,600 0,300 4,680 C#*D#*E#*F#
2 Llosa pretractament 2,270 2,000 4,540 C#*D#*E#*F#
3 2,700 0,300 5,000 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,270

3 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de h<=5
m. Inclòs encofrat en zones especials i passamurs

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

1 Murs sitja de fangs T
2 T Longitud Alçada nº cares
3 3,600 3,830 4,000 55,152 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,830 4,000 45,960 C#*D#*E#*F#
5 Murs pretractament T
6 T Area trans nº cares
7 10,200 6,000 61,200 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 8

8 T Longitud Alçada nº cares
9 3,500 1,400 4,900 C#*D#*E#*F#

10 4,400 1,660 7,304 C#*D#*E#*F#
11 2,300 2,100 2,000 9,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,176

4 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

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

1 Sitja de fangs T
2 Solera 4,000 12,000 3,500 1,578 265,104 C#*D#*E#*F#
3 Alçats-barres horitzontals 4,000 15,000 5,600 1,578 530,208 C#*D#*E#*F#
4 4,000 15,000 3,500 1,578 331,380 C#*D#*E#*F#
5 4,000 15,000 2,000 1,578 189,360 C#*D#*E#*F#
6 Alçats-barres verticals 8,000 12,000 6,000 1,578 908,928 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Pretractament T
9 Parets exteriors 4,000 21,000 2,800 1,578 371,146 C#*D#*E#*F#

10 2,000 7,000 2,900 1,578 64,067 C#*D#*E#*F#
11 4,000 7,000 6,200 1,578 273,941 C#*D#*E#*F#
12 2,000 7,000 2,100 1,578 46,393 C#*D#*E#*F#
13 6,000 2,600 1,578 24,617 C#*D#*E#*F#
14 8,000 2,600 1,578 32,822 C#*D#*E#*F#
15 13,000 2,000 0,887 23,062 C#*D#*E#*F#
16 13,000 1,600 0,887 18,450 C#*D#*E#*F#
17 2,000 31,000 2,800 0,887 153,983 C#*D#*E#*F#
18 2,000 7,000 2,800 0,887 34,770 C#*D#*E#*F#
19 2,000 10,000 6,200 0,887 109,988 C#*D#*E#*F#
20 2,000 10,000 1,400 0,887 24,836 C#*D#*E#*F#
21 2,000 21,000 3,600 1,578 238,594 C#*D#*E#*F#
22 2,000 7,000 8,000 1,578 176,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.818,385

5 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

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

1 LLOSES T Longitud Amplada Espessor
2 Llosa sitja 3,900 3,900 0,300 4,563 C#*D#*E#*F#
3 T Secció trans Amplada
4 Llosa pretractament 2,260 3,000 6,780 C#*D#*E#*F#
6 MURS T Longitud Alçada Espessor
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 9

7 Sitja 3,600 3,830 0,300 4,136 C#*D#*E#*F#
8 3,600 3,830 0,300 4,136 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,830 0,300 3,447 C#*D#*E#*F#

10 3,000 3,830 0,300 3,447 C#*D#*E#*F#
11 T Secció trans Espessor nº murs
12 Pretractament 10,200 0,300 3,000 9,180 C#*D#*E#*F#
13 T Longitud Alçada Espessor
14 1,400 1,400 0,300 0,588 C#*D#*E#*F#
15 1,900 1,660 0,300 0,946 C#*D#*E#*F#
16 2,300 2,100 0,300 1,449 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,672

6 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

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

1 Pintat T Perimetre Profunditat
2 26,800 2,100 56,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,280

7 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi, previ tall de junt

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

1 Canals pretractament 3,000 6,050 18,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#
7 Sitja de fangs 4,000 3,150 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,350

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 03  MESURADOR DE CABAL

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 4,680

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

AMIDAMENT DIRECTE 2,400

3 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de h<=5
m. Inclòs encofrat en zones especials i passamurs
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

1 T Perímetre Alçada
2 6,800 2,700 18,360 C#*D#*E#*F#
3 4,400 2,700 11,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,240

4 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

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

1 Llosa T
2 9,000 2,200 1,578 31,244 C#*D#*E#*F#
3 9,000 2,200 1,578 31,244 C#*D#*E#*F#
4 6,000 3,000 1,578 28,404 C#*D#*E#*F#
5 6,000 3,000 1,578 28,404 C#*D#*E#*F#
6 Murs T
7 8,000 3,300 1,578 41,659 C#*D#*E#*F#
8 8,000 3,300 1,578 41,659 C#*D#*E#*F#
9 10,000 2,700 1,578 42,606 C#*D#*E#*F#

10 10,000 2,700 1,578 42,606 C#*D#*E#*F#
11 8,000 1,600 1,578 20,198 C#*D#*E#*F#
12 8,000 1,600 1,578 20,198 C#*D#*E#*F#
13 6,000 3,300 1,578 31,244 C#*D#*E#*F#
14 6,000 3,300 1,578 31,244 C#*D#*E#*F#
15 10,000 1,900 1,578 29,982 C#*D#*E#*F#
16 10,000 1,900 1,578 29,982 C#*D#*E#*F#
17 6,000 1,600 1,578 15,149 C#*D#*E#*F#
18 6,000 1,600 1,578 15,149 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,972

5 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

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

1 T Àrea Alçada
2 Llosa 3,840 0,300 1,152 C#*D#*E#*F#
3 Murs 1,680 2,700 4,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,688

6 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

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

1 Pintat T Perímetre Profunditat
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

2 6,800 2,700 18,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,360

7 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi, previ tall de junt

AMIDAMENT DIRECTE 5,600

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 04  REACTOR-DECANTADOR

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

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

1 Llosa reactor 15,280 15,280 C#*D#*E#*F#
2 Llosa arqueta flotants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Llosa arqueta sortida 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,630

3 E4D0U040 M2 Encofrat i desencofrat corb, inclosa part proporcional d'arriostraments, puntals, elements auxiliars i desencofrant.

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

1 T Perímetre Alçada
2 Paret interior 34,120 5,620 191,754 C#*D#*E#*F#
3 Paret exterior 36,320 5,620 204,118 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,872

4 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de h<=5
m. Inclòs encofrat en zones especials i passamurs

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

1 T Longitud Alçada Nº cares
2 Arqueta flotants 1,300 1,900 2,000 4,940 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,900 4,000 7,600 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta sortida 2,500 1,800 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,540

5 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

1 Reactor T
2 Alçat -barres horitzontals 2,000 32,000 35,370 1,578 3.572,087 C#*D#*E#*F#
3 2,000 11,000 35,370 1,578 1.227,905 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 35,370 1,578 669,766 C#*D#*E#*F#
5 Alçat- barres verticals 2,000 142,000 5,620 1,578 2.518,614 C#*D#*E#*F#
6 2,000 142,000 2,600 1,578 1.165,195 C#*D#*E#*F#
7 Solera 4,000 61,000 10,940 1,578 4.212,250 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta flotants annexa al reactor T
9 Solera 2,000 7,000 1,200 0,887 14,902 C#*D#*E#*F#

10 2,000 7,000 1,700 0,887 21,111 C#*D#*E#*F#
11 Alçats 2,000 5,000 2,500 0,887 22,175 C#*D#*E#*F#
12 2,000 10,000 1,700 0,887 30,158 C#*D#*E#*F#
13 2,000 5,000 2,500 0,887 22,175 C#*D#*E#*F#
14 2,000 10,000 1,700 0,887 30,158 C#*D#*E#*F#
15 Arqueta sortida annexa al reactor T
16 Solera 2,000 10,000 3,350 0,887 59,429 C#*D#*E#*F#
17 2,000 16,000 2,200 0,887 62,445 C#*D#*E#*F#
18 Alçats 4,000 10,000 3,350 0,887 118,858 C#*D#*E#*F#
19 4,000 16,000 2,550 0,887 144,758 C#*D#*E#*F#
20 2,000 10,000 2,550 0,887 45,237 C#*D#*E#*F#
21 2,000 10,000 2,200 0,887 39,028 C#*D#*E#*F#
22 2,000 10,000 1,200 0,887 21,288 C#*D#*E#*F#
23 2,000 5,000 2,200 0,887 19,514 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.017,053

6 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

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

1 T Àrea Longitud Profunditat Espessor
2 Llosa reactor 120,000 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Mur reactor 12,320 5,620 69,238 C#*D#*E#*F#
4 Llosa arqueta flotants 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
5 Murs arqueta flotants 0,850 1,900 0,250 0,404 C#*D#*E#*F#
6 1,100 1,900 0,250 0,523 C#*D#*E#*F#
7 1,100 1,900 0,250 0,523 C#*D#*E#*F#
8 Llosa arqueta sortida 5,220 0,250 1,305 C#*D#*E#*F#
9 Murs arqueta sortida 2,750 1,800 0,250 1,238 C#*D#*E#*F#

10 2,750 1,800 0,250 1,238 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,800 0,250 0,450 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

12 1,000 0,700 0,250 0,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,344

7 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

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

1 Pintat T Perimetre Profunditat
2 42,320 5,620 237,838 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,838

8 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de sodi, previ tall de junt

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

1 Solera-mur reactor 35,220 35,220 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta flotants i sortida 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,020

9 GB121LAD m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Envolvent del reactor 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#
2 Sobre obra sortida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,700

10 G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada, per a càrrega de 100kg/m2 (persones), llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra

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

1 Arqueta sortida 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 05  EDIFICI

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 9,350 4,900 45,815 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 45,815

2 E3C51NG3 m3 Formigo, per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIb, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

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

1 9,350 4,900 0,400 18,326 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,326

3 G4BC3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a
l'armadura de lloses

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

1 FONAMENTACIÓ T
2 Llosa
3 D12 2,000 26,000 10,150 0,890 469,742 C#*D#*E#*F#
4 2,000 48,000 5,700 0,890 487,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 956,750

4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

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

1 9,350 0,400 2,000 7,480 C#*D#*E#*F#
2 4,900 0,400 2,000 3,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

5 E4LDJFQA m2 Sostre de 22+4 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària,
intereixos 0.7 m, llum >5 m, de moment flector últim 2440 kpxm. S'inclou l'encofrat i desencofrat, així com part
proporcional de petit material.

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

1 Sostre unidireccional 9,450 5,150 48,668 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,668

6 E45A1AG3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

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

1 Sostre unidireccional 0,090 9,450 5,150 4,380 C#*D#*E#*F#
2 Cèrcol perimetral 2,000 9,450 0,240 0,150 0,680 C#*D#*E#*F#
3 3,000 5,150 0,240 0,150 0,556 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,616

7 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de sostres amb elements
resistents industrialitzats
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

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

1 FORJAT UNIDIRECCIONAL T
2 Negatius D8 4,000 15,000 1,200 0,400 28,800 C#*D#*E#*F#
3 Armat de dau de formigó
4 Estreps D6 6,000 1,600 0,220 2,112 C#*D#*E#*F#
5 D10 6,000 1,000 0,620 3,720 C#*D#*E#*F#
6 Cèrcol perimetral forjat
7 D12 2,000 4,000 4,900 0,890 34,888 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 9,350 0,890 66,572 C#*D#*E#*F#
9 Estreps D6 2,000 26,000 0,530 0,220 6,063 C#*D#*E#*F#

10 2,000 48,000 0,530 0,220 11,194 C#*D#*E#*F#
11 Perns d'ancoratge 1,000 4,000 0,350 0,890 1,246 C#*D#*E#*F#
12 TANCAMENT T
13 ARMADURA HORITZONTAL
14 Armadura reforç perimetral C#*D#*E#*F#
15 D12 3,000 4,000 4,900 0,890 52,332 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,000 9,350 0,890 66,572 C#*D#*E#*F#
17 Estreps D6 2,000 48,000 0,800 0,220 16,896 C#*D#*E#*F#
18 3,000 26,000 0,800 0,220 13,728 C#*D#*E#*F#
19 ARMADURA VERTICAL
20 D10 2,000 7,000 2,700 0,620 23,436 C#*D#*E#*F#
21 2,000 7,000 3,400 0,620 29,512 C#*D#*E#*F#
22 2,000 4,000 4,100 0,620 20,336 C#*D#*E#*F#
23 2,000 4,000 4,800 0,620 23,808 C#*D#*E#*F#
24 4,000 6,000 4,500 0,620 66,960 C#*D#*E#*F#
25 2,000 6,000 3,050 0,620 22,692 C#*D#*E#*F#
26 Armadura tancament interior 20cm
27 D10 2,000 5,000 3,050 0,620 18,910 C#*D#*E#*F#
28 Armadura tancament interior 12cm
29 D10 1,000 8,000 3,050 0,620 15,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 524,905

8 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura

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

1 HEB-180 1,000 1,500 51,200 76,800 C#*D#*E#*F#
2 IPE-240 1,000 4,500 30,700 138,150 C#*D#*E#*F#
3 Tub soldat entre HEB i IPE 1,000 0,150 12,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,750

9 E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B
500 T 6x2.2 m UNE 36 092:1996 per a l'armadura de sostres amb elements resistents
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat unidireccional 1,000 9,450 5,150 48,668 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,668

10 E44WU001 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

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

1 Suport HEB-180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GH30INBO m3 Dau de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.

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

1 Suport poliplast 1,000 1,000 0,200 0,400 0,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,080

12 E52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 1,000 9,450 5,150 48,668 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,668

13 E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm2 (58,86 kp/cm2) de morter
de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 PARET EXTERIOR
2 1,000 5,900 3,400 20,060 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,900 2,700 15,930 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,150 4,790 15,089 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,150 4,100 12,915 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,200 4,450 37,380 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,200 3,050 12,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,184

14 E4E2561N m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm R6 N/mm2 (58,86 kp/cm2) de morter
de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 PARET INTERIOR
2 1,000 3,000 3,050 9,150 C#*D#*E#*F#
3 Deduir porta 0,000 0,700 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,150

15 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de color gris, amb
les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 TANCAMENT EXTERIOR T
2 Part superior del tancament 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
4 Part intermitja del tancament 2,000 9,050 18,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
6 Part baixa del tancament 2,000 9,050 18,100 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
8 TANCAMENT INTERIOR T
9 Part intermitja del tancament 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#

10 Part baixadel tancament 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,500

16 E4E765EN m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x15 cm, de color gris, amb
les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 TANCAMENT INTERIOR T
2 Part intermitja del tancament 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Part baixa del tancament 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 E45717G5 m3 Formigó per a llindes, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
manualment

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

1 TANCAMENT EXTERIOR T
2 Part superior del tancament 2,000 9,050 0,150 0,100 0,272 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,200 0,150 0,100 0,126 C#*D#*E#*F#
4 part intermitja del tancament 2,000 9,050 0,150 0,100 0,272 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,200 0,150 0,100 0,126 C#*D#*E#*F#
6 TANCAMENT INTERIOR T
7 Paret de 20cm
8 Part superior del tancament 2,000 4,200 0,150 0,100 0,126 C#*D#*E#*F#
9 Part intermitja del tancament 2,000 4,200 0,150 0,100 0,126 C#*D#*E#*F#

10 Paret de 15cm
11 Part superior del tancament 1,000 3,000 0,150 0,100 0,045 C#*D#*E#*F#
12 Part intermitja del tancament 1,000 3,000 0,150 0,100 0,045 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,138

18 EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 EASA92QC u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb sistema de
tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, de dues fulles batents, per a una llum de 150x377 cm,
amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EASA92QD u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug, amb sistema de
tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, d'una fulla batent, per a una llum de 90x200 cm, amb
tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 EAN5J6CN u Bastiment de base d'acer per a finestra, de tub d'acer galvanitzat per a un buit d'obra de 110x150 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 EAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
150x120 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
60x60 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb bastiment de doella amb
tapaboques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema desmuntable amb entramat
ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada

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

1 Sala control i lavabo 2,700 4,200 11,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,340

26 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

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

1 Parament vertical 1,000 5,900 3,400 20,060 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,900 2,700 15,930 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,150 4,790 15,089 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,150 4,100 12,915 C#*D#*E#*F#
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5 2,000 4,600 4,450 40,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,934

27 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat

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

1 Parament vertical 1,000 5,900 3,400 20,060 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,900 2,700 15,930 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,150 4,790 15,089 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,150 4,100 12,915 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,600 4,450 40,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,934

28 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF

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

1 Sala de control 2,000 2,680 3,050 16,348 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 3,050 18,300 C#*D#*E#*F#
7 Taller 1,000 2,500 3,400 8,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,500 2,700 6,750 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,200 3,050 25,620 C#*D#*E#*F#

12 Lavabo 2,000 1,200 3,050 7,320 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,000 3,050 18,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,138

29 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d´acabat

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

1 Sala de control 2,000 2,680 3,050 16,348 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 3,050 18,300 C#*D#*E#*F#
7 Taller 1,000 2,500 3,400 8,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,500 2,700 6,750 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,200 3,050 25,620 C#*D#*E#*F#

12 Lavabo 2,000 1,200 3,050 7,320 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,000 3,050 18,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,138

30 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

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

1 Forjat interior taller i sala bufants 1,000 5,700 4,200 23,940 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 23,940

31 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

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

1 Forjat interior taller i sala bufants 1,000 5,700 4,200 23,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

32 E8K2N23K m Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris amb trencaaigües a un cantell,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Finestra 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

33 E9D1NL0K m2 Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de 30x30 cm, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Sala control 3,000 2,880 8,640 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,240

34 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HL-150/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

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

1 Taller 2,500 4,200 10,500 C#*D#*E#*F#
2 Sala bufadors 2,750 4,200 11,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

35 GGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35mm2, muntat superficialment i a fons de rasa.

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

1 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

36 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

37 FDK2A6F3 u Arqueta de connexió de terra de 45x45x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de  sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 E5ZH1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada amb peces especials i
connectada al baixant
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AMIDAMENT DIRECTE 9,450

39 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

40 EG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

41 ED7FU2E0 m Claveguero amb tub de PVC de d 110 mm, solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub de formigó
HL-150/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

42 EHA1HNN9 u Subministrament i instal·lació elèctrica que inclou interruptors i cablejat per a llumenera industrial amb reflector
simètric i nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W, de forma rectangular, amb xassís planxa d'acer perfilat,
muntada suspesa

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

43 EH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 4 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 80 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
superficialment, marca DAISALUX model Sol N2S o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

44 EEM12D1J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

45 EHB21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa
d'alumini, IP-55 i muntada superficialment al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

46 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

47 EJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

48 EJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions murals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

49 EJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 06  XARXA DE CANONADES

1 GFB19355 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

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

1 T Longitud
2 Bombament sobrenedants 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Purga de fangs 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 GFB1320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

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

1 Conduccions d'aire T Longitud
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 GFB1L325 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

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

1 T Longitud
2 Entrada a planta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 By-pass 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Fecals i desguàs sala bufants 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

4 GDD1U010 U Pou de registre de D 80 cm, fins a 1,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons,
segons plànols, totalment col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 07  URBANITZACIÓ

1 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GD5DU020 M Interceptor pluvial Aco Drain tipus N 300 o similar, reixa registrable de fundició, solera de 30 cm i retacats
laterals de formigó, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclós connexió a la xarxa i posta en funcionament

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

1 Longitud T
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Àrea Epessor
2 794,000 0,200 158,800 C#*D#*E#*F#
3 247,000 0,300 74,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,900

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

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

1 Àrea T
2 794,000 794,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 794,000

5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T Àrea Epessor Densitat
2 794,000 0,050 2,300 91,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,310

6 GR721100 m2 Hidrosembra en una fase

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

1 Àrea on es col·locarà la hidrosembra
(Zona Enjardinada)

T

2 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

7 F96512D1 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre esplanada compactada, i rejuntada amb morter M-4b

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

1 Perímetre T
2 35,300 35,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,300

8 GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada segons plànols, i espessor mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Longitud cuneta T
2 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

9 FHN64951 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada d'incandescència de 100 W, de preu alt, amb
bastidor metàl.lic i acoblada al suport

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

1 Número de lluminàries T
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

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

1 Número columnes lluminària T
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 G6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat
de color verd, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm,
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

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

1 T Longitud
2 125,700 125,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,700

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 08  OBRA SORTIDA

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
2 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
4 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 Frontal 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#
6 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#
7 0,180 0,180 C#*D#*E#*F#
8 0,180 0,180 C#*D#*E#*F#
9 Aletes 0,040 2,000 0,080 C#*D#*E#*F#

10 0,250 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#
11 0,250 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,180

3 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat

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

1 Armadura vertical T
2 Frontal 2,000 4,000 1,000 0,888 7,104 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 2,000 5,000 1,000 0,888 8,880 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 1,000 0,888 8,880 C#*D#*E#*F#
5 Llosa 2,000 6,000 1,350 0,888 14,386 C#*D#*E#*F#
6 2,000 8,000 0,800 0,888 11,366 C#*D#*E#*F#
7 Armadura horitzontal T
8 Frontal 6,000 1,000 0,888 5,328 C#*D#*E#*F#
9 Aletes 6,000 1,200 0,888 6,394 C#*D#*E#*F#

10 6,000 1,200 0,888 6,394 C#*D#*E#*F#
11 Llosa 10,000 2,400 0,888 21,312 C#*D#*E#*F#
12 4,000 1,700 0,888 6,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,082

4 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

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

1 Llosa 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
2 Frontal 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
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Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS
Titol 4 01  PRETRACTAMENT I SITJA DE FANGS

1 G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada, per a càrrega de 100kg/m2 (persones), llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra

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

1 T Longitud Amplitud
2 5,900 2,100 12,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,390

2 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 300x300x300 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 GFTP080 U Subministrament i col·locació de passamur DN 80 mm de les següents característiques: rodet de passamur
embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà
d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GFTP110 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110 mm de les següents característiques: rodet de passamur
embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà
d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GFTP200 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200 mm de les següents característiques: rodet de passamur
embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà
d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GFTE0080 U Suministrament i col·locació de carret de desmontatge DN80mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 80mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN10.
Conexió : brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 GFTI0080 m Tub acer inoxidable  DN 80mm, PN 16 bar de AISI316, soldat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 GN12B324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 TED0301 U Subministrament i col·locació de contenidor de 1100l de PE.
Contenidor de PE tipus Ros-Roca o similar.
Material: Polietilè.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions: segons DIN 30100.
Inclòs mà d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. Inclou volant, materials
per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 GN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats ROSS-STS de 40 cm de diàmetre amb
extensió de 1.5-2 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 GN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats ROSS-STS de 11 cm de diàmetre amb
extensió de 2-2.5 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 TERT001 u Tamís transportador marca NUTECO o similar mod. TFF-270 per a tamissat de fins de les següents
característiques:
-Cabal d'aigua fins a 156 m3/h
-Pas de sòlids: xapa perforada de 3mm de diàmetre
-Capçal compactador
-Secció tamissat 300 mm
-Alçada de descàrrega de 1.5 m des del nivell de terra
-Longitud nominal 6 m
-Inclinació  min 30-35º ; max 45º
-Tub: Diàmetre 293 mm x 2 mm INOX 304
-Rosca: Diàmetre 230 mm (810x15) st-52
-Carcasa INOX-AISI-304L
-Motoreductor Si2CV
-Pates suport amb base amb sistema regulable
-Drenatge capçal compactador de 3''
-Capçal compactador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 TERR001 U Subministrament i col·locació de reixa manual en canal de 400mm de les següents característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format per pasamans i reixa amb barres rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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15 TERT002 U Subministrament i col·locació de tamís manual en canal de 400mm de les següents característiques:
Tamís d'acer al carboni construït amb marc format per pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 GNN2PASS u Subministrament i muntatge de bomba lleugera per a aigües residuals MF 154 W destinades al bombeig dels
efluents en llocs situats per sota del nivell de desguàs al col·lector. Pas de sòlids de 20 mm i motor monofàsic
de 220 - 240 V.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS
Titol 4 02  MESURA DE CABAL

1 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 300x300x300 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 GFTE0110 U Subministrament i col·locació de carret de desmontatge DN110mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 110mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN16.
Connexió: brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GDKZHLB5 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x1500 mm i
classe D-400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 W DN 100.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS
Titol 4 03  REACTOR-DECANTADOR

1 TEE001 u Sistema BETA 200 (marca OMS-SACEDE) compost per:

-Passarel·la en acer galvanitzat, amb barana i rodapeu i pis fabricat en tramex en acer galvanitzat.
-Conjunt de canonada d'enllaç entre bufants i el recinte. Construida en tub de polipropilè de 100 mm de
diàmetre. Inclou accessoris, elements de fixació i connexió a la graella de distribució d'aire.
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-2 grups motobufants, per a cabal d'impulsió de 348 m3/h cadascú, pressió d'impulsió de 5 m.c.a., accionat
mitjançant motor elèctric trifàsic amb una potència de 11 kW. Inclou filtre d'aire, silenciador d'aspiració, vàlvula
de retenció, vàlvula de seguretat, controlat mitjançant oxímetre, totalment instal·lat mecànic/electricament i
provat.
- 1 tolva de decantació OMS model DFV 200 fabricada en PRFV de 7 metres de diàmetre i 5 metres d'alçada
d'aigua. Provista de connexions d'entrada i sortida, amb canal vessador i deflector inox AISI 304.
- 1 bomba d'emulsió tipus mamut.
-Anclatjes i suports per la base de la tolva inox AISI 304.
- Xarxa de distribució d'aire al fons del tanc d'aireació en PVC-10 atm, d. 900 amb orificis per al perfecte
acoblament dels difusors Roediger, instal·lat i comprovat.
-40 difusors de diafragma de neoprè Roediger per a la producció de micro-bombolles de 2 mm
-1 armari elèctric per a la protecció, comandament i control de la instal·lació depuradora. Instal·lat i comprovat.
-Sistema d'eliminació de flotants amb skimmer per decantador composat per un vessador cònic inoxidable,
soport a passarel·la regulable en alçada, bomba d'emulsió, conducció d'alimentació d'aire i electrovàlvula per
automatització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GFTP110 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110 mm de les següents característiques: rodet de passamur
embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà
d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GFTP200 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200 mm de les següents característiques: rodet de passamur
embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà
d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GNN2FANG u Subministrament i muntatge de bomba de purga de fangs ABS o similar mod. AS0630-S 13/4-D01-10-MD130
per a cabal de 6.5 m3/h i alçada de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou sòcol DN 65 AS/MF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 TEA001 u Subministrment i muntatge d'agitador submergible marca ABS o similar mod. RW 3033-A28/6-EC-D01-10-BO
per reactor biològic, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema d'autoneteja d'àleps, capaç de proporcionar un
rendiment circulatori de 0.175 m3/s a 894 rpm. Motor de 2.8 kW a 400 V i 50 Hz. Inclou protecció tèrmica per
TCS amb sensors tèrmics al bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i
sistema de refrigeració per submergència. Inclou també 10 metres de cable i un sistema d'elevació i gir amb tub
guia en acer galvanitzat de 60x60x4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GNN2FLOT u Bomba submergible per a purga de flotants ABS o similar mod. AS0530-S 12/2-D01-10-M per a cabal de 4 l/s i
alçada de 5 m.c.a. i potencia de 1,7 kW. Inclou sòcol AS 0530

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GJMAU001 u Mesurador d'oxígen dissolt marca ENDRESS+HAUSER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 TEC001 u Subministrament i col·locació de cabines insonoritzadores per a bufants

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS
Titol 4 04  AIGUA DE SERVEI

1 ENX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la marca SUIMAQ o similar amb dipòsit de 100 l i 10 bar de
pressió, amb un cabal d'impulsió de 260 l/min, com a màxim, de 2 CV de potència i transmissió per corretja,
muntat sobre bancada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EFB18455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

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

1 Captació 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Distribució 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

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

1 Punts de sortida d'aigua 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS
Titol 4 05  EDIFICI

1 GLJ3POM1 u Subministrament i muntatge de polipast d'accionament manual amb carro, accionat per cadena i per a pes de
500 kp

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

1 Equips mecànics C#*D#*E#*F#
2 servei sala bufants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS
Titol 4 06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 GGC00X pa Partida alçada per a la execució de les instal·lacions elèctriques, segons la normativa del reglament
electrotècnic de baixa tensió, que inclou l'estesa del cablejat, els quadres elèctrics, el compensador d'energia
reactiva i la resta d'elements que apareixen als plànols.

- Subministre i muntatge de caixa de comptadors i comptadors.
Euro
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- Subministre i muntatge dels quadres amb tots els accessoris i sistemes de control i potència (interruptors
magneto tèrmics, diferencials guardamotor, etc.) dels següents consumidors.
- Cablejat de control i potència de:
Bomba de purga.
Bomba de flotans.
Bomba by pass.
Vehiculador.
Bufant 1.
Bufant 2.
Oxímetre.
Tamisat.
Cabalímetre.
Grup de pressió.
Polipast.
Ventilador-extractor.
- Subministrament i col·locació de lluminàries d'emergència.
- Subministrament i col·locació de lluminàries interiors i exteriors, amb fotointerruptor.
- Preses de corrent 230/400 V en els punts estimats por la direcció facultativa.
- Instal·lació de les preses a terra.
- Certificat de finalització de les obres signat per tècnic competent.
- Boletí de l'instal·lador signat per tècnic competent.
- Tramitació davant de la companyia de la sol·licitut de servei.

Així com tots els cablejats i col·locació d'endolls de 230/400V consignats en l'annex de instal·lació electrica.

QUEDEN EXENTES D'AQUESTA PARTIDA TOTES LES TAXES, LES QUALS ABONARÀ LA PROPIETAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGC01X pa Partida alçada per a la redacció del projecte elèctric en Baixa Tensió.
Inclou:
- Totes les copies necessàries per a la presentació en companyia i departament d'indústria.
- Debidament signat per tècnic competent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 4 01  SEGURETAT I SALUT

1 H1001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 H2001 pa Partida alçada a justificar per a les mesures correctores d'impacte ambiental que inclou la replantació d'arbres
autòctons i cultius, estesa de terra vegetal, hidrosembres i recuperació de l'estat inicial a la zona d'obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H2002 pa Partida alçada a justificar per l'ajardinament de l'entorn de l'actuació (condicionament biologic de sol,
subministrament de plantes, plantacions, hidrosembres, protecció de lleres).
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 03  ESCOMESES
Titol 4 01  ESCOMESA AIGUA POTABLE

1 H3001 PA Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua potable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 03  ESCOMESES
Titol 4 02  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 H3002 pa Partida alçada a justificar d'escomesa elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 04  IMPREVISTOS
Titol 4 01  IMPREVISTOS

1 H4001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a disposició de la Direcció Facultativa de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 H6001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus

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

1 TCQ Annex de Gestió de Residus T
2 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR ANGLESOLA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
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Titol 3 07  QUALITAT
Titol 4 01  QUALITAT

1 H7001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte del pla de control de qualitat de l'obra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per amidament)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500
N/mm2, col·locat

1,13 18.412,492 3,561 20.806,12

G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, per
mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,72 10.288,420 13,592 79.426,60

G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,24 3.361,290 0,143 806,71

G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,89 1.503,020 0,234 1.337,69

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

0,92 1.382,400 0,225 1.271,81

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

4,69 1.336,247 1,076 6.267,00

FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat
exterior, tipus Ecopal o
similar, de D 400 mm inclosa
part proporcional de maniguet
d'unió en polietilè i junta
d'estanquitat EPDM, totalment
acabat i col·locat a fons de
rasa

33,85 1.214,770 7,047 41.119,96

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus C50BF5 IMP

0,59 1.156,700 0,128 682,45

G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc 28,59 1.032,555 5,059 29.520,75

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

23,20 997,859 3,9610 23.150,33
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per amidament)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1,44 974,000 0,2411 1.402,56

G4BC3101 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim
16 mm per a l'armadura de
lloses

1,30 956,750 0,2112 1.243,78

E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de sostres amb
elements resistents
industrialitzats

1,25 524,905 0,1113 656,13

E4D0U040 M2 Encofrat i desencofrat corb,
inclosa part proporcional
d'arriostraments, puntals,
elements auxiliars i
desencofrant.

37,26 395,872 2,5214 14.750,19

GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de
0.5 m d'amplada segons plànols,
i espessor mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

13,14 356,000 0,8015 4.677,84

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en
parament vertical amb 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica
tipus ECR-1

5,82 312,478 0,3116 1.818,62

G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons i
puntals metàl.lics amb dues
cares, per a mur d'estrep de
h<=5 m. Inclòs encofrat en
zones especials i passamurs

26,07 249,956 1,1217 6.516,35

GR721100 m2 Hidrosembra en una fase 0,78 247,000 0,0318 192,66

G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de
camió

10,42 239,445 0,4319 2.495,02

E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars
formats per peça simple i amb
una capa d´imprimació
antioxidant, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, col.locat a
l´obra amb soldadura

1,18 216,750 0,0420 255,77

G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de
consistència blanda, tamany
màxim de l'àrid 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IV+Qc

106,31 168,204 3,0621 17.881,77
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per amidament)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B 60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

35,23 133,021 0,8022 4.686,33

G6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb
acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat de color
verd, 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals
de tub galvanitzat de diàmetre
48 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó

19,25 125,700 0,4123 2.419,73

E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de
gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm R6 N/mm2 (58,86
kp/cm2) de morter de ciment per
a revestir, col.locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l

31,58 114,184 0,6224 3.605,93

E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra, amb formigonera de 165
l,remolinat

22,09 104,934 0,4025 2.317,99

E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical
exterior de ciment, amb pintura
al silicat de potassa i
pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat

11,19 104,934 0,2026 1.174,21

E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre
parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
guix YG, acabat lliscat amb
guix YF

12,11 101,138 0,2127 1.224,78

E8989240 m2 Pintat de parament vertical
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i
dues d´acabat

3,18 101,138 0,0628 321,62

GD5DU020 M Interceptor pluvial Aco Drain
tipus N 300 o similar, reixa
registrable de fundició, solera
de 30 cm i retacats laterals de
formigó, elements auxiliars i
ajudes de paleta, inclós
connexió a la xarxa i posta en
funcionament

207,19 100,000 3,5529 20.719,00

K7J512E0 m Segellat de junt entre
materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 30 mm de fondària,
amb junt expansiu en contacte
amb l'aigua de bentonita de
sodi, previ tall de junt

21,79 90,970 0,3430 1.982,24
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Màscara: * (Ordenació per amidament)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm
d'amplària, de peça U llisa de
morter de ciment, de 40x20x20
cm, de color gris, amb les
cares vistes, col.locada amb
morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

11,67 84,500 0,1731 986,12

GFB19355 m Tub de polietilè de densitat
alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma
UNE 53131, soldat i col.locat
al fons de la rasa

10,82 60,000 0,1132 649,20

EFB18455 m Tub de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i
col·locat

11,83 50,000 0,1033 591,50

E4LDJFQA m2 Sostre de 22+4 cm, amb revoltó
de morter de ciment i biguetes
de formigó armat de 21 a 22 cm
d'alçària, intereixos 0.7 m,
llum >5 m, de moment flector
últim 2440 kpxm. S'inclou
l'encofrat i desencofrat, així
com part proporcional de petit
material.

30,96 48,668 0,2634 1.506,76

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME
30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2.2 m
UNE 36 092:1996 per a
l'armadura de sostres amb
elements resistents

2,17 48,668 0,0235 105,61

E52221CK m2 Teulada de teula plana de
ceràmica de color vermell, de
12 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

25,36 48,668 0,2136 1.234,22

GFB1L325 m Tub de polietilè de densitat
alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma
UNE 53131, soldat i col.locat
al fons de la rasa

60,39 41,000 0,4237 2.475,99

GB121LAD m Barana d'acer, amb passamà,
travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

102,92 38,700 0,6838 3.983,00

G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta
per a rases i pous

20,37 36,480 0,1339 743,10
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F96512D1 m Vorada recta de peces de
formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2
de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre esplanada
compactada, i rejuntada amb
morter M-4b

16,99 35,300 0,1040 599,75

GGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x 35mm2, muntat
superficialment i a fons de
rasa.

5,18 32,000 0,0341 165,76

G251U340 m Subministe i col·locació de
canonada hincada en terres, de
600 mm de diámetre, de formigó
armat (Norma ASTM) Clase II,
inclòs part proporcional de
junta d'estanquitat, injecció
de beurada al trasdós i carga i
transport a abocador dels
productes resultants de
l'excavació, inclòs transport
de maquinària, per equip de
perforació, emplaçament i
retirada de l'equip de
perforació.

2.609,69 25,000 11,1642 65.242,25

GF13U215 m Sobrepreu per instal·lació de
canonada de polietilè d'alta
densitat de DN 400 a l'interior
de la hinca de 600 mm de
diàmetre interior, mitjançant
brides metàl·liques de
rodament, una cada 6 m i
posterior empenta, inclòs el
subministre de les brides
metàl·liques dotades de
rodaments

195,69 25,000 0,8443 4.892,25

E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre
parament inclinat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

17,36 23,940 0,0744 415,60

E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

3,70 23,940 0,0245 88,58

E9G11AB1 m2 Paviment de formigó
HL-150/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat
mecànic

17,55 22,050 0,0746 386,98

FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de
polipropilè armat, de
300x300x300 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

19,79 22,000 0,0747 435,38
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GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm,
entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa i graons, segons
plànols, totalment col·locat

487,27 20,000 1,6748 9.745,40

E3C51NG3 m3 Formigo, per a lloses de
fonaments, HA-30/P/20/IIb, de
consistencia plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

61,00 18,326 0,1949 1.117,89

G450U030 m3 Subministre i col·locació amb
bomba de formigó
HA-35/B/20/IV+Qa

54,90 17,280 0,1650 948,67

G213U040 m3 Demolició de la cimentació de
formigó armat, inclòs càrrega i
transport a l'abocador a
qualsevol distància.

39,94 17,280 0,1251 690,16

GF13U216 m3 Injecció de morter de ciment a
l'espai comprès entre la
canonada DN 400 i la canonada
exterior empenyada
horitzontalment

22,05 15,000 0,0652 330,75

G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV
completament montada, per a
càrrega de 100kg/m2 (persones),
llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària
per a rigidesa i muntatge del
tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra

150,00 13,890 0,3653 2.083,50

E9D1NL0K m2 Paviment de toves ceràmiques de
elaboració mecànica, de 30x30
cm, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

21,89 12,240 0,0554 267,93

FHN64951 u Llumenera simètrica amb difusor
esfèric de plàstic, amb làmpada
d'incandescència de 100 W, de
preu alt, amb bastidor
metàl.lic i acoblada al suport

137,16 12,000 0,2855 1.645,92

FHM11C22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 2,5 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de
formigó

172,77 12,000 0,3556 2.073,24

E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta
per a lloses de fonaments

21,68 11,400 0,0457 247,15
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E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola
de cara vista, preu superior,
de 60x60 cm sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de barra
roscada

16,53 11,340 0,0358 187,45

EG638022 u Endoll bipolar més connexió a
terra (II+T) de 16 A, tipus 2,
muntat superficialment

11,49 10,000 0,0259 114,90

GFB1320 m Tub de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma
UNE 53131, soldat i col.locat
al fons de la rasa

22,60 10,000 0,0460 226,00

G4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats,
inclòs desencofrat

19,14 9,600 0,0361 183,74

E5ZH1D5P m Canal exterior de secció
semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col.locada amb
peces especials i connectada al
baixant

16,38 9,450 0,0362 154,79

E4E2561N m2 Paret estructural de 15 cm de
gruix, de bloc foradat llis de
40x20x15 cm R6 N/mm2 (58,86
kp/cm2) de morter de ciment per
a revestir, col.locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l

18,73 9,150 0,0363 171,38

EHA1HNN9 u Subministrament i instal·lació
elèctrica que inclou
interruptors i cablejat per a
llumenera industrial amb
reflector simètric i nombre de
tubs fluorescents 2 de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís
planxa d'acer perfilat, muntada
suspesa

293,02 9,000 0,4564 2.637,18

E4E765EN m Llinda estructural de 15 cm
d'amplària, de peça U llisa de
morter de ciment, de 40x20x15
cm, de color gris, amb les
cares vistes, col.locada amb
morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

10,88 6,000 0,0165 65,28

E45A1AG3 m3 Formigó per a sostre nervat
unidireccional,
HA-30/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

75,01 5,616 0,0766 421,26

ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret
massissa, àrea d'aplicació B de
D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament
amb brides

20,12 5,000 0,0267 100,60

GFTI0080 m Tub acer inoxidable DN 80mm,
PN 16 bar de AISI316, soldat

142,18 5,000 0,1268 710,90
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EGD1222E u Piqueta de connexió a terra
d´acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

21,45 4,000 0,0169 85,80

EH61A611 u Llumenera d'emergència i
senyalització circular amb
difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 4 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent,
flux aproximat de 80 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP
425, col.locat superficialment,
marca DAISALUX model Sol N2S o
equivalent

44,30 4,000 0,0370 177,20

GFTP080 U Subministrament i col·locació
de passamur DN 80 mm de les
següents característiques:
rodet de passamur embridat pels
dos costats, de longitud
aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316.
Inclou mà d'obra i transport. 

165,00 4,000 0,1171 660,00

GFTP200 U Subministrament i col·locació
de passamur DN 200 mm de les
següents característiques:
rodet de passamur embridat pels
dos costats, de longitud
aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316.
Inclou mà d'obra i transport. 

365,00 4,000 0,2572 1.460,00

GN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera
per a canal ROSS-STS de 40 cm
d'ample i 140 cm d'alt. Inclou
volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

3.204,43 4,000 2,1973 12.817,72

EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada
superficialment

47,80 4,000 0,0374 191,20

EHB21134 u Llumenera estanca sense
reflector amb reixeta i làmpada
d'incandescència de 60 a 100 W,
cos de fosa d'alumini, IP-55 i
muntada superficialment al
sostre

58,88 3,000 0,0375 176,64

GDD1U010 U Pou de registre de D 80 cm,
fins a 1,60 m d'alçada, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a
la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de
fosa i graons, segons plànols,
totalment col.locat

444,05 3,000 0,2376 1.332,15
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GN12B324 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de diàmetre nomimal 80
mm, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

163,80 3,000 0,0877 491,40

G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m,
d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i
malla electrosoldada de 200x50
mm i D 6 mm, sòcol de planxa
d'1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

560,04 2,000 0,1978 1.120,08

GFTP110 U Subministrament i col·locació
de passamur DN 110 mm de les
següents característiques:
rodet de passamur embridat pels
dos costats, de longitud
aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316.
Inclou mà d'obra i transport. 

215,00 2,000 0,0779 430,00

GFTE0080 U Suministrament i col·locació de
carret de desmontatge DN80mm.
Carret telescòpic per a
desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 80mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN10.
Conexió : brides segons DIN
2576.
Segons ET 208.

200,00 2,000 0,0780 400,00

TERR001 U Subministrament i col·locació
de reixa manual en canal de
400mm de les següents
característiques:
Reixa d'acer al carboni
construïda amb marc format per
pasamans i reixa amb barres
rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm 
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i
rastrell.

1.260,00 2,000 0,4381 2.520,00

TEC001 u Subministrament i col·locació
de cabines insonoritzadores per
a bufants

1.700,00 2,000 0,5882 3.400,00

E8K2N23K m Escopidor de 14 a 15 cm
d'amplària, amb peça de morter
de ciment gris amb trencaaigües
a un cantell, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

15,70 1,500 0,0083 23,55

E45717G5 m3 Formigó per a llindes,
HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat
manualment

75,76 1,138 0,0184 86,21
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FDB0TY02 U Sobrepreu per a la realitzacio
de solera per a pou de registre
circular de caiguda, de
diàmetre interior 80 cm, amb
subministrament i col.locacio
de llambordes granítiques, de
dimensions en planta 1,40 x
1,40 m.

45,72 1,000 0,0185 45,72

E44WU001 u Ancoratge d'acer amb tac
d'expansió de 10 mm, amb
cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics
a estructura de formigó

5,03 1,000 0,0086 5,03

EAQDC175 u Fulla batent per a porta
interior, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura
interior de cartró, de 70 cm
d'amplària i de 200 cm
d'alçària

68,35 1,000 0,0187 68,35

EASA92QC u Porta tallafocs de material
metàl.lic, amb imprimació
antioxidant amb aïllament rígid
ignífug, amb sistema de
tancament automàtic, amb perfil
de marc obert, rf-60, de dues
fulles batents, per a una llum
de 150x377 cm, amb tanca de
nylon amb ànima d'acer,
totalmant col.locada

636,07 1,000 0,1188 636,07

EASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica,
RF-60, de dues fulles batents,
per a una llum de 140x210 cm,
preu alt amb tanca antipànic,
col.locada

728,75 1,000 0,1289 728,75

EASA92QD u Porta tallafocs de material
metàl.lic, amb imprimació
antioxidant amb aïllament rígid
ignífug, amb sistema de
tancament automàtic, amb perfil
de marc obert, rf-60, d'una
fulla batent, per a una llum
de 90x200 cm, amb tanca de
nylon amb ànima d'acer,
totalmant col.locada

299,32 1,000 0,0590 299,32

EAN5J6CN u Bastiment de base d'acer per a
finestra, de tub d'acer
galvanitzat per a un buit
d'obra de 110x150 cm

4,98 1,000 0,0091 4,98

EAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 150x120
cm, de qualitat 3 i classe A0
(UNE 85208) segons resultat
d'assaigs

266,83 1,000 0,0592 266,83
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EA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig
per a pintar, col.locada sobre
l'obra, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 60x60
cm, de qualitat 3 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats
d'assaigs, amb bastiment de
doella amb tapaboques

70,34 1,000 0,0193 70,34

FDK2A6F3 u Arqueta de connexió de terra de
45x45x125 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó
HL-150/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de  sorra

102,01 1,000 0,0294 102,01

EEM12D1J u Ventilador axial monofàsic per
a 230 V de tensió, de 3000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i mural

422,97 1,000 0,0795 422,97

EJ13B21B u Lavabo de porcellana
vitrificada, senzill,
d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat
a un taulell

67,19 1,000 0,0196 67,19

EJ14B21P u Inodor de porcellana
vitrificada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa
d'evacuació

138,05 1,000 0,0297 138,05

EJ1BB012 u Cisterna de porcellana
vitrificada, de color blanc,
preu alt, col.locada amb
fixacions murals

23,84 1,000 0,0098 23,84

EJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo,
amb instal.lació muntada
superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´

29,58 1,000 0,0199 29,58

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el
contingut establert a
l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

106,60 1,000 0,02100 106,60

TED0301 U Subministrament i col·locació
de contenidor de 1100l de PE.
Contenidor de PE tipus Ros-Roca
o similar.
Material: Polietilè.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions: segons DIN 30100.
Inclòs mà d'obra i transport.

850,00 1,000 0,15101 850,00

GN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera
per a mur i estanqueïtat a 4
costats ROSS-STS de 40 cm de
diàmetre amb extensió de 1.5-2
m, pedestal de 75 cm. Inclou
volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inox

2.494,74 1,000 0,43102 2.494,74
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GN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera
per a mur i estanqueïtat a 4
costats ROSS-STS de 11 cm de
diàmetre amb extensió de 2-2.5
m, pedestal de 75 cm. Inclou
volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i
cargoleria acer inoxidable.

1.729,92 1,000 0,30103 1.729,92

TERT001 u Tamís transportador marca
NUTECO o similar mod. TFF-270
per a tamissat de fins de les
següents característiques:
-Cabal d'aigua fins a 156 m3/h
-Pas de sòlids: xapa perforada
de 3mm de diàmetre
-Capçal compactador 
-Secció tamissat 300 mm
-Alçada de descàrrega de 1.5 m
des del nivell de terra
-Longitud nominal 6 m
-Inclinació min 30-35º ; max
45º
-Tub: Diàmetre 293 mm x 2 mm
INOX 304
-Rosca: Diàmetre 230 mm
(810x15) st-52
-Carcasa INOX-AISI-304L
-Motoreductor Si2CV
-Pates suport amb base amb
sistema regulable
-Drenatge capçal compactador de
3''
-Capçal compactador

9.310,52 1,000 1,59104 9.310,52

TERT002 U Subministrament i col·locació
de tamís manual en canal de
400mm de les següents
característiques:
Tamís d'acer al carboni
construït amb marc format per
pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i
rastrell.

1.260,00 1,000 0,22105 1.260,00

GNN2PASS u Subministrament i muntatge de
bomba lleugera per a aigües
residuals MF 154 W destinades
al bombeig dels efluents en
llocs situats per sota del
nivell de desguàs al
col·lector. Pas de sòlids de 20
mm i motor monofàsic de 220 -
240 V.

650,77 1,000 0,11106 650,77

Euro
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GFTE0110 U Subministrament i col·locació
de carret de desmontatge
DN110mm.
Carret telescòpic per a
desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 110mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN16.
Connexió: brides segons DIN
2576.
Segons ET 208.

225,00 1,000 0,04107 225,00

GDKZHLB5 u Bastiment i tapa rectangular de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 700x1500 mm i classe D-400
segons norma UNE-EN 124

331,80 1,000 0,06108 331,80

GJMBU001 u Mesurador de cabal
electromagnètic marca
ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50
W DN 100.

1.759,39 1,000 0,30109 1.759,39

Euro
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TEE001 u Sistema BETA 200 (marca
OMS-SACEDE) compost per:

-Passarel·la en acer
galvanitzat, amb barana i
rodapeu i pis fabricat en
tramex en acer galvanitzat.
-Conjunt de canonada d'enllaç
entre bufants i el recinte.
Construida en tub de
polipropilè de 100 mm de
diàmetre. Inclou accessoris,
elements de fixació i connexió
a la graella de distribució
d'aire.
-2 grups motobufants, per a
cabal d'impulsió de 348 m3/h
cadascú, pressió d'impulsió de
5 m.c.a., accionat mitjançant
motor elèctric trifàsic amb una
potència de 11 kW. Inclou
filtre d'aire, silenciador
d'aspiració, vàlvula de
retenció, vàlvula de seguretat,
controlat mitjançant oxímetre,
totalment instal·lat
mecànic/electricament i
provat.
- 1 tolva de decantació OMS
model DFV 200 fabricada en PRFV
de 7 metres de diàmetre i 5
metres d'alçada d'aigua.
Provista de connexions
d'entrada i sortida, amb canal
vessador i deflector inox AISI
304.
- 1 bomba d'emulsió tipus
mamut.
-Anclatjes i suports per la
base de la tolva inox AISI 304.
- Xarxa de distribució d'aire
al fons del tanc d'aireació en
PVC-10 atm, d. 900 amb orificis
per al perfecte acoblament dels
difusors Roediger, instal·lat i
comprovat.
-40 difusors de diafragma de
neoprè Roediger per a la
producció de micro-bombolles de
2 mm
-1 armari elèctric per a la
protecció, comandament i
control de la instal·lació
depuradora. Instal·lat i
comprovat.
-Sistema d'eliminació de
flotants amb skimmer per
decantador composat per un
vessador cònic inoxidable,
soport a passarel·la regulable
en alçada, bomba d'emulsió,
conducció d'alimentació d'aire
i electrovàlvula per
automatització.

57.867,14 1,000 9,90110 57.867,14

Euro
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GNN2FANG u Subministrament i muntatge de
bomba de purga de fangs ABS o
similar mod. AS0630-S
13/4-D01-10-MD130 per a cabal
de 6.5 m3/h i alçada de 4
m.c.a. i potencia de 1,9 kW.
Inclou sòcol DN 65 AS/MF

1.347,97 1,000 0,23111 1.347,97

TEA001 u Subministrment i muntatge
d'agitador submergible marca
ABS o similar mod. RW
3033-A28/6-EC-D01-10-BO per
reactor biològic, amb hèlix
dinàmica d'alt rendiment i
sistema d'autoneteja d'àleps,
capaç de proporcionar un
rendiment circulatori de 0.175
m3/s a 894 rpm. Motor de 2.8 kW
a 400 V i 50 Hz. Inclou
protecció tèrmica per TCS amb
sensors tèrmics al bobinat,
protecció d'estanqueïtat per
sistema DI, amb sonda a la
cambra d'oli i sistema de
refrigeració per submergència.
Inclou també 10 metres de cable
i un sistema d'elevació i gir
amb tub guia en acer
galvanitzat de 60x60x4

4.934,77 1,000 0,84112 4.934,77

GNN2FLOT u Bomba submergible per a purga
de flotants ABS o similar mod.
AS0530-S 12/2-D01-10-M per a
cabal de 4 l/s i alçada de 5
m.c.a. i potencia de 1,7 kW.
Inclou sòcol AS 0530

982,30 1,000 0,17113 982,30

GJMAU001 u Mesurador d'oxígen dissolt
marca ENDRESS+HAUSER 

1.038,83 1,000 0,18114 1.038,83

ENX256CX u Grup de pressió d'aigua de
pistó GS 10/100L de la marca
SUIMAQ o similar amb dipòsit de
100 l i 10 bar de pressió, amb
un cabal d'impulsió de 260
l/min, com a màxim, de 2 CV de
potència i transmissió per
corretja, muntat sobre bancada

601,27 1,000 0,10115 601,27

Euro
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GGC00X pa Partida alçada per a la
execució de les instal·lacions
elèctriques, segons la
normativa del reglament
electrotècnic de baixa tensió,
que inclou l'estesa del
cablejat, els quadres
elèctrics, el compensador
d'energia reactiva i la resta
d'elements que apareixen als
plànols.

- Subministre i muntatge de
caixa de comptadors i
comptadors.
- Subministre i muntatge dels
quadres amb tots els accessoris
i sistemes de control i
potència (interruptors magneto
tèrmics, diferencials
guardamotor, etc.) dels
següents consumidors.
- Cablejat de control i
potència de:
  Bomba de purga.
  Bomba de flotans.
  Bomba by pass.
  Vehiculador.
  Bufant 1.
  Bufant 2.
  Oxímetre.
  Tamisat.
  Cabalímetre.
  Grup de pressió.
  Polipast.
  Ventilador-extractor.
- Subministrament i col·locació
de lluminàries d'emergència.
- Subministrament i col·locació
de lluminàries interiors i
exteriors, amb fotointerruptor.
- Preses de corrent 230/400 V
en els punts estimats por la
direcció facultativa.
- Instal·lació de les preses a
terra.
- Certificat de finalització de
les obres signat per tècnic
competent.
- Boletí de l'instal·lador
signat per tècnic competent.
- Tramitació davant de la
companyia de la sol·licitut de
servei.
 
Així com tots els cablejats i
col·locació d'endolls de
230/400V consignats en l'annex
de instal·lació electrica.

QUEDEN EXENTES D'AQUESTA
PARTIDA TOTES LES TAXES, LES
QUALS ABONARÀ LA PROPIETAT.

12.000,00 1,000 2,05116 12.000,00

Euro
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GGC01X pa Partida alçada per a la
redacció del projecte elèctric
en Baixa Tensió.
Inclou:
- Totes les copies necessàries
per a la presentació en
companyia i departament
d'indústria.
- Debidament signat per tècnic
competent.

4.000,00 1,000 0,68117 4.000,00

GLJ3POM1 u Subministrament i muntatge de
polipast d'accionament manual
amb carro, accionat per cadena
i per a pes de 500 kp

1.000,00 1,000 0,17118 1.000,00

H1001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre en concepte de
seguretat i salut

8.390,81 1,000 1,44119 8.390,81

H2001 pa Partida alçada a justificar per
a les mesures correctores
d'impacte ambiental que inclou
la replantació d'arbres
autòctons i cultius, estesa de
terra vegetal, hidrosembres i
recuperació de l'estat inicial
a la zona d'obres. 

10.000,00 1,000 1,71120 10.000,00

H2002 pa Partida alçada a justificar per
l'ajardinament de l'entorn de
l'actuació (condicionament
biologic de sol,
subministrament de plantes,
plantacions, hidrosembres,
protecció de lleres).

10.000,00 1,000 1,71121 10.000,00

H3001 PA Partida alçada a justificar
d'escomesa d'aigua potable

3.000,00 1,000 0,51122 3.000,00

H3002 pa Partida alçada a justificar
d'escomesa elèctrica

3.000,00 1,000 0,51123 3.000,00

H4001 pa Partida alçada a justificar per
a imprevistos a disposició de
la Direcció Facultativa de les
obres

6.000,00 1,000 1,03124 6.000,00

H6001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre en concepte de gestió
de residus

1.117,17 1,000 0,19125 1.117,17

H7001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre en concepte del pla de
control de qualitat de l'obra

8.743,26 1,000 1,50126 8.743,26

ED7FU2E0 m Claveguero amb tub de PVC de d
110 mm, solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el
tub de formigó HL-150/P/20/I

23,16 0,500 0,00127 11,58

GH30INBO m3 Dau de formigó HA-30/P/20/IIa,
de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm.

27,37 0,080 0,00128 2,19

TOTAL: 100,00584.395,07

Euro
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E3C51NG3P-1 m3 Formigo, per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIb, de consistencia plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

61,00 €

(SEIXANTA-UN EUROS)

E3CDC100P-2 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 21,68 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E4415112P-3 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E44WU001P-4 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació
de perfils metàl·lics a estructura de formigó

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

E45717G5P-5 m3 Formigó per a llindes, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat manualment

75,76 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E45A1AG3P-6 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

75,01 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

E4B93000P-7 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
sostres amb elements resistents industrialitzats

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E4B9DC88P-8 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2.2 m UNE 36 092:1996 per a l'armadura de sostres amb elements
resistents

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E4D0U040P-9 M2 Encofrat i desencofrat corb, inclosa part proporcional d'arriostraments, puntals, elements
auxiliars i desencofrant.

37,26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

E4E2561EP-10 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm2 (58,86
kp/cm2) de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

31,58 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

E4E2561NP-11 m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm R6 N/mm2 (58,86
kp/cm2) de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

18,73 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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E4E765EEP-12 m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm,
de color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,67 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E4E765ENP-13 m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x15 cm,
de color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E4LDJFQAP-14 m2 Sostre de 22+4 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó armat de 21 a 22
cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum >5 m, de moment flector últim 2440 kpxm. S'inclou
l'encofrat i desencofrat, així com part proporcional de petit material.

30,96 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

E52221CKP-15 m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

25,36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E5ZH1D5PP-16 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada amb
peces especials i connectada al baixant

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E81126L2P-17 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

22,09 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

E8122212P-18 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

12,11 €

(DOTZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E8122612P-19 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat
lliscat amb guix YF

17,36 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E84123BAP-20 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada

16,53 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E8989240P-21 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d´acabat

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E898A240P-22 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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E898DFM0P-23 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat

11,19 €

(ONZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E8K2N23KP-24 m Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris amb trencaaigües a
un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E9D1NL0KP-25 m2 Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de 30x30 cm, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,89 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E9G11AB1P-26 m2 Paviment de formigó HL-150/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 17,55 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EA1D3663P-27 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultats
d'assaigs, amb bastiment de doella amb tapaboques

70,34 €

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EAF13EC1P-28 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 150x120 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultat
d'assaigs

266,83 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EAN5J6CNP-29 u Bastiment de base d'acer per a finestra, de tub d'acer galvanitzat per a un buit d'obra de
110x150 cm

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EAQDC175P-30 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

68,35 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EASA72QBP-31 u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col.locada

728,75 €

(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EASA92QCP-32 u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug,
amb sistema de tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, de dues fulles batents,
per a una llum de 150x377 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada

636,07 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)
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EASA92QDP-33 u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug,
amb sistema de tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, d'una fulla batent, per
a una llum de 90x200 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada

299,32 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

ED15B871P-34 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,12 €

(VINT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

ED7FU2E0P-35 m Claveguero amb tub de PVC de d 110 mm, solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub de formigó HL-150/P/20/I

23,16 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EEM12D1JP-36 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i mural

422,97 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EFB18455P-37 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat

11,83 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EG638022P-38 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, muntat superficialment 11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EGD1222EP-39 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EH61A611P-40 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 4 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat superficialment, marca DAISALUX model Sol
N2S o equivalent

44,30 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EHA1HNN9P-41 u Subministrament i instal·lació elèctrica que inclou interruptors i cablejat per a llumenera
industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

293,02 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
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EHB21134P-42 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W,
cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada superficialment al sostre

58,88 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EJ13B21BP-43 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

67,19 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

EJ14B21PP-44 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

138,05 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

EJ1BB012P-45 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions murals 23,84 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EJ238121P-46 u Aixeta senzilla per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

29,58 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EN318427P-47 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

47,80 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

ENX256CXP-48 u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la marca SUIMAQ o similar amb dipòsit de
100 l i 10 bar de pressió, amb un cabal d'impulsió de 260 l/min, com a màxim, de 2 CV de
potència i transmissió per corretja, muntat sobre bancada

601,27 €

(SIS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

F31B3000P-49 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat 1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F96512D1P-50 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre esplanada compactada, i rejuntada amb
morter M-4b

16,99 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FDB0TY02P-51 U Sobrepreu per a la realitzacio de solera per a pou de registre circular de caiguda, de diàmetre
interior 80 cm, amb subministrament i col.locacio de llambordes granítiques, de dimensions
en planta 1,40 x 1,40 m.

45,72 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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FDDZ51A9P-52 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 300x300x300 mm, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FDG5TY04P-53 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o similar, de D 400 mm inclosa part
proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanquitat EPDM, totalment acabat i
col·locat a fons de rasa

33,85 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FDK2A6F3P-54 u Arqueta de connexió de terra de 45x45x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de  sorra

102,01 €

(CENT DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

FHM11C22P-55 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

172,77 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

FHN64951P-56 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada d'incandescència de 100
W, de preu alt, amb bastidor metàl.lic i acoblada al suport

137,16 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

G213U040P-57 m3 Demolició de la cimentació de formigó armat, inclòs càrrega i transport a l'abocador a
qualsevol distància.

39,94 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G222U102P-58 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà
de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,72 €

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G226U030P-59 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G228U010P-60 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

G228U040P-61 M3 Reblert amb material sorrenc 28,59 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G22DU010P-62 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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G22DU100P-63 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G251U340P-64 m Subministe i col·locació de canonada hincada en terres, de 600 mm de diámetre, de formigó
armat (Norma ASTM) Clase II, inclòs part proporcional de junta d'estanquitat, injecció de
beurada al trasdós i carga i transport a abocador dels productes resultants de l'excavació,
inclòs transport de maquinària, per equip de perforació, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació.

2.609,69 €

(DOS MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

G31D2001P-65 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 20,37 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

G3251AH4P-66 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

106,31 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G3Z112Q1P-67 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G450U030P-68 m3 Subministre i col·locació amb bomba de formigó HA-35/B/20/IV+Qa 54,90 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G4B0U020P-69 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G4BC3101P-70 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim
16 mm per a l'armadura de lloses

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G4D0U050P-71 m2 Encofrat vist pla en alçats, inclòs desencofrat 19,14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

G4DF2105P-72 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a
mur d'estrep de h<=5 m. Inclòs encofrat en zones especials i passamurs

26,07 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

G4X950101P-73 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada, per a càrrega de 100kg/m2 (persones),
llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)
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G6A1CEA1P-74 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

560,04 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G6A1L436P-75 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat de color verd, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

19,25 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

G7811100P-76 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G921U020P-77 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

G9H1U612P-78 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,23 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G9J1U010P-79 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GB121LADP-80 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

102,92 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

GD571X10P-81 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada segons plànols, i espessor mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13,14 €

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

GD5DU020P-82 M Interceptor pluvial Aco Drain tipus N 300 o similar, reixa registrable de fundició, solera de 30
cm i retacats laterals de formigó, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclós connexió a la
xarxa i posta en funcionament

207,19 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

GDD1TY02P-83 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment col·locat

487,27 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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GDD1U010P-84 U Pou de registre de D 80 cm, fins a 1,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment col.locat

444,05 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

GDKZHLB5P-85 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x1500 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124

331,80 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GF13U215P-86 m Sobrepreu per instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat de DN 400 a l'interior de la
hinca de 600 mm de diàmetre interior, mitjançant brides metàl·liques de rodament, una cada
6 m i posterior empenta, inclòs el subministre de les brides metàl·liques dotades de
rodaments

195,69 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GF13U216P-87 m3 Injecció de morter de ciment a l'espai comprès entre la canonada DN 400 i la canonada
exterior empenyada horitzontalment

22,05 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

GFB1320P-88 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

22,60 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GFB19355P-89 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GFB1L325P-90 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

60,39 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

GFTE0080P-91 U Suministrament i col·locació de carret de desmontatge DN80mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 80mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN10.
Conexió : brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

GFTE0110P-92 U Subministrament i col·locació de carret de desmontatge DN110mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 110mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN16.
Connexió: brides segons DIN 2576.

225,00 €
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Segons ET 208.
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

GFTI0080P-93 m Tub acer inoxidable  DN 80mm, PN 16 bar de AISI316, soldat 142,18 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GFTP080P-94 U Subministrament i col·locació de passamur DN 80 mm de les següents característiques:
rodet de passamur embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

165,00 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

GFTP110P-95 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110 mm de les següents característiques:
rodet de passamur embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

215,00 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS)

GFTP200P-96 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200 mm de les següents característiques:
rodet de passamur embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

365,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

GGC00XP-97 pa Partida alçada per a la execució de les instal·lacions elèctriques, segons la normativa del
reglament electrotècnic de baixa tensió, que inclou l'estesa del cablejat, els quadres elèctrics,
el compensador d'energia reactiva i la resta d'elements que apareixen als plànols.

- Subministre i muntatge de caixa de comptadors i comptadors.
- Subministre i muntatge dels quadres amb tots els accessoris i sistemes de control i
potència (interruptors magneto tèrmics, diferencials guardamotor, etc.) dels següents
consumidors.
- Cablejat de control i potència de:
Bomba de purga.
Bomba de flotans.
Bomba by pass.
Vehiculador.
Bufant 1.
Bufant 2.
Oxímetre.
Tamisat.
Cabalímetre.
Grup de pressió.
Polipast.
Ventilador-extractor.
- Subministrament i col·locació de lluminàries d'emergència.
- Subministrament i col·locació de lluminàries interiors i exteriors, amb fotointerruptor.
- Preses de corrent 230/400 V en els punts estimats por la direcció facultativa.
- Instal·lació de les preses a terra.
- Certificat de finalització de les obres signat per tècnic competent.
- Boletí de l'instal·lador signat per tècnic competent.

12.000,00 €
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- Tramitació davant de la companyia de la sol·licitut de servei.

Així com tots els cablejats i col·locació d'endolls de 230/400V consignats en l'annex de
instal·lació electrica.

QUEDEN EXENTES D'AQUESTA PARTIDA TOTES LES TAXES, LES QUALS ABONARÀ
LA PROPIETAT.

(DOTZE MIL EUROS)

GGC01XP-98 pa Partida alçada per a la redacció del projecte elèctric en Baixa Tensió.
Inclou:
- Totes les copies necessàries per a la presentació en companyia i departament d'indústria.
- Debidament signat per tècnic competent.

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

GGCUNU35P-99 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35mm2, muntat superficialment i a fons de rasa. 5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GH30INBOP-100 m3 Dau de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm.

27,37 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GJMAU001P-101 u Mesurador d'oxígen dissolt marca ENDRESS+HAUSER 1.038,83 €

(MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

GJMBU001P-102 u Mesurador de cabal electromagnètic marca ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 W DN
100.

1.759,39 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

GLJ3POM1P-103 u Subministrament i muntatge de polipast d'accionament manual amb carro, accionat per
cadena i per a pes de 500 kp

1.000,00 €

(MIL EUROS)

GN12B324P-104 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

163,80 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GN12TJ40P-105 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. Inclou
volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

3.204,43 €

(TRES MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GN12TJ41P-106 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats ROSS-STS de 40 cm de
diàmetre amb extensió de 1.5-2 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

2.494,74 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS)
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GN12TJ42P-107 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats ROSS-STS de 11 cm de
diàmetre amb extensió de 2-2.5 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inoxidable.

1.729,92 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

GNN2FANGP-108 u Subministrament i muntatge de bomba de purga de fangs ABS o similar mod. AS0630-S
13/4-D01-10-MD130 per a cabal de 6.5 m3/h i alçada de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou
sòcol DN 65 AS/MF

1.347,97 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GNN2FLOTP-109 u Bomba submergible per a purga de flotants ABS o similar mod. AS0530-S 12/2-D01-10-M per
a cabal de 4 l/s i alçada de 5 m.c.a. i potencia de 1,7 kW. Inclou sòcol AS 0530

982,30 €

(NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

GNN2PASSP-110 u Subministrament i muntatge de bomba lleugera per a aigües residuals MF 154 W destinades
al bombeig dels efluents en llocs situats per sota del nivell de desguàs al col·lector. Pas de
sòlids de 20 mm i motor monofàsic de 220 - 240 V.

650,77 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

GR721100P-111 m2 Hidrosembra en una fase 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

K7J512E0P-112 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt
expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi, previ tall de junt

21,79 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

TEA001P-113 u Subministrment i muntatge d'agitador submergible marca ABS o similar mod. RW
3033-A28/6-EC-D01-10-BO per reactor biològic, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema
d'autoneteja d'àleps, capaç de proporcionar un rendiment circulatori de 0.175 m3/s a 894
rpm. Motor de 2.8 kW a 400 V i 50 Hz. Inclou protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics
al bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i sistema de
refrigeració per submergència. Inclou també 10 metres de cable i un sistema d'elevació i gir
amb tub guia en acer galvanitzat de 60x60x4

4.934,77 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

TEC001P-114 u Subministrament i col·locació de cabines insonoritzadores per a bufants 1.700,00 €

(MIL SET-CENTS EUROS)

TED0301P-115 U Subministrament i col·locació de contenidor de 1100l de PE.
Contenidor de PE tipus Ros-Roca o similar.
Material: Polietilè.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions: segons DIN 30100.
Inclòs mà d'obra i transport.

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
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TEE001P-116 u Sistema BETA 200 (marca OMS-SACEDE) compost per:

-Passarel·la en acer galvanitzat, amb barana i rodapeu i pis fabricat en tramex en acer
galvanitzat.
-Conjunt de canonada d'enllaç entre bufants i el recinte. Construida en tub de polipropilè de
100 mm de diàmetre. Inclou accessoris, elements de fixació i connexió a la graella de
distribució d'aire.
-2 grups motobufants, per a cabal d'impulsió de 348 m3/h cadascú, pressió d'impulsió de 5
m.c.a., accionat mitjançant motor elèctric trifàsic amb una potència de 11 kW. Inclou filtre
d'aire, silenciador d'aspiració, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat, controlat mitjançant
oxímetre, totalment instal·lat mecànic/electricament  i provat.
- 1 tolva de decantació OMS model DFV 200 fabricada en PRFV de 7 metres de diàmetre i 5
metres d'alçada d'aigua. Provista de connexions d'entrada i sortida, amb canal vessador i
deflector inox AISI 304.
- 1 bomba d'emulsió tipus mamut.
-Anclatjes i suports per la base de la tolva inox AISI 304.
- Xarxa de distribució d'aire al fons del tanc d'aireació en PVC-10 atm, d. 900 amb orificis per
al perfecte acoblament dels difusors Roediger, instal·lat i comprovat.
-40 difusors de diafragma de neoprè Roediger per a la producció de micro-bombolles de 2
mm
-1 armari elèctric per a la protecció, comandament i control de la instal·lació depuradora.
Instal·lat i comprovat.
-Sistema d'eliminació de flotants amb skimmer per decantador composat per un vessador
cònic inoxidable, soport a passarel·la regulable en alçada, bomba d'emulsió, conducció
d'alimentació d'aire i electrovàlvula per automatització.

57.867,14 €

(CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

TERR001P-117 U Subministrament i col·locació de reixa manual en canal de 400mm de les següents
característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format per pasamans i reixa amb barres
rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1.260,00 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)
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TERT001P-118 u Tamís transportador marca NUTECO o similar mod. TFF-270 per a tamissat de fins de les
següents característiques:
-Cabal d'aigua fins a 156 m3/h
-Pas de sòlids: xapa perforada de 3mm de diàmetre
-Capçal compactador
-Secció tamissat 300 mm
-Alçada de descàrrega de 1.5 m des del nivell de terra
-Longitud nominal 6 m
-Inclinació  min 30-35º ; max 45º
-Tub: Diàmetre 293 mm x 2 mm INOX 304
-Rosca: Diàmetre 230 mm (810x15) st-52
-Carcasa INOX-AISI-304L
-Motoreductor Si2CV
-Pates suport amb base amb sistema regulable
-Drenatge capçal compactador de 3''
-Capçal compactador

9.310,52 €

(NOU MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

TERT002P-119 U Subministrament i col·locació de tamís manual en canal de 400mm de les següents
característiques:
Tamís d'acer al carboni construït amb marc format per pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1.260,00 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)
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L´autora del Projecte,

Irene Asensio Sánchez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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P-1 E3C51NG3 m3 Formigo, per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIb, de consistencia plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

61,00 €

B065308N m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 51,60750 €
Altres conceptes 9,39250 €

P-2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 21,68 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07890 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42358 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,94000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15450 €
Altres conceptes 18,08302 €

P-3 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura

1,18 €

B44Z5011 kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i a 0,65000 €
Altres conceptes 0,53000 €

P-4 E44WU001 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació
de perfils metàl·lics a estructura de formigó

5,03 €

B0A62F00 u Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,65000 €
Altres conceptes 4,38000 €

P-5 E45717G5 m3 Formigó per a llindes, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat manualment

75,76 €

B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 49,39200 €
Altres conceptes 26,36800 €

P-6 E45A1AG3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

75,01 €

B0654080 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 53,88600 €
Altres conceptes 21,12400 €

P-7 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
sostres amb elements resistents industrialitzats

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00800 €
Altres conceptes 1,24200 €

P-8 E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2.2 m UNE 36 092:1996 per a l'armadura de sostres amb elements
resistents

2,17 €

Sense descomposició 2,17000 €

P-9 E4D0U040 M2 Encofrat i desencofrat corb, inclosa part proporcional d'arriostraments, puntals, elements
auxiliars i desencofrant.

37,26 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,68000 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,88200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,53180 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,47500 €
Altres conceptes 30,42820 €

P-10 E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm2 (58,86
kp/cm2) de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

31,58 €

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir 12,25000 €
Altres conceptes 19,33000 €

P-11 E4E2561N m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm R6 N/mm2 (58,86
kp/cm2) de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

18,73 €

B0E244F1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15 cm, per a revestir 0,01296 €
Altres conceptes 18,71704 €

P-12 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x20 cm,
de color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

11,67 €

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara vista de color gris 2,65200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00800 €
Altres conceptes 9,01000 €

P-13 E4E765EN m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 40x20x15 cm,
de color gris, amb les cares vistes, col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

10,88 €

B0EAA4LN u Peça U de morter de ciment, de 40x20x15 cm, de cara vista de color gris 1,90000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00800 €
Altres conceptes 8,97200 €

P-14 E4LDJFQA m2 Sostre de 22+4 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó armat de 21 a 22
cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum >5 m, de moment flector últim 2440 kpxm. S'inclou
l'encofrat i desencofrat, així com part proporcional de petit material.

30,96 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,70140 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,04963 €

B4LZ570N m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 60 cm i alçària de 22 c 5,82000 €

B4LF0602 m Bigueta de formigó pretensat de 21 a 22 cm d´alçària, amb armadura activa de tensió 13,78240 €
Altres conceptes 10,60657 €

P-15 E52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

25,36 €
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B52221C0 u Teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim 12,69778 €
Altres conceptes 12,66222 €

P-16 E5ZH1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada amb
peces especials i connectada al baixant

16,38 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,01200 €

B5ZHBD50 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125 mm 3,74000 €

B5ZH1D50 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm 3,28774 €
Altres conceptes 8,34026 €

P-17 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

22,09 €

Altres conceptes 22,09000 €

P-18 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

12,11 €

B0521200 kg Guix YF 0,10374 €
Altres conceptes 12,00626 €

P-19 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat
lliscat amb guix YF

17,36 €

B0521200 kg Guix YF 0,10374 €
Altres conceptes 17,25626 €

P-20 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada

16,53 €

B84ZB030 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 2,81000 €

B84123B0 m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm, per a cel ras desmuntable 5,56500 €
Altres conceptes 8,15500 €

P-21 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d´acabat

3,18 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,27500 €
Altres conceptes 1,90500 €

P-22 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

3,70 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,27500 €
Altres conceptes 2,42500 €

P-23 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat

11,19 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 4,44800 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,93665 €
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B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 2,61518 €
Altres conceptes 3,19017 €

P-24 E8K2N23K m Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris amb trencaaigües a
un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,70 €

B0EAN346 u Peça L de morter de ciment, de 15 cm d'amplària, de cara vista, de color gris 3,95000 €
Altres conceptes 11,75000 €

P-25 E9D1NL0K m2 Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de 30x30 cm, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,89 €

B0FGNL10 u Tova d'elaboració mecànica, de 30x30 cm 11,62184 €
Altres conceptes 10,26816 €

P-26 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HL-150/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 17,55 €

B0641650 m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,97357 €
Altres conceptes 7,57643 €

P-27 EA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultats
d'assaigs, amb bastiment de doella amb tapaboques

70,34 €

BAZG1360 u Ferramenta per a finestra, preu mitjà, amb una fulla batent 7,49000 €

BA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar per a col.locar sobre l'obra, amb una fulla bate 43,33000 €
Altres conceptes 19,52000 €

P-28 EAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 150x120 cm, de qualitat 3 i classe A0 (UNE 85208) segons resultat
d'assaigs

266,83 €

BAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles bate 239,41000 €
Altres conceptes 27,42000 €

P-29 EAN5J6CN u Bastiment de base d'acer per a finestra, de tub d'acer galvanitzat per a un buit d'obra de
110x150 cm

4,98 €

Sense descomposició 4,98000 €

P-30 EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

68,35 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 12,81000 €

BAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llise 33,92000 €
Altres conceptes 21,62000 €

P-31 EASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col.locada

728,75 €

BASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60 de dues fulles batents per a una llum de 140x210 cm, 687,34000 €
Altres conceptes 41,41000 €

P-32 EASA92QC u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug,
amb sistema de tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, de dues fulles batents,
per a una llum de 150x377 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada

636,07 €
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BASA92QB u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ig 600,00000 €
Altres conceptes 36,07000 €

P-33 EASA92QD u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ignífug,
amb sistema de tancament automàtic, amb perfil de marc obert, rf-60, d'una fulla batent, per
a una llum de 90x200 cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada

299,32 €

BASA92QD U Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb aïllament rígid ig 279,29000 €
Altres conceptes 20,03000 €

P-34 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,12 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,32650 €

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,71400 €

BD13187B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 4,97000 €
Altres conceptes 11,99950 €

P-35 ED7FU2E0 m Claveguero amb tub de PVC de d 110 mm, solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub de formigó HL-150/P/20/I

23,16 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,76910 €

BD131670 m Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària 3 m, com a màxim 1,93750 €
Altres conceptes 14,45340 €

P-36 EEM12D1J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i mural

422,97 €

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 11,57000 €

BEM12D10 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de 363,94000 €
Altres conceptes 47,46000 €

P-37 EFB18455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat

11,83 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 0,05000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 1,63200 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri 2,14500 €
Altres conceptes 8,00300 €

P-38 EG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, muntat superficialment 11,49 €

BGW63000 u Part proporcional d´accessoris per a endolls 0,22000 €

BG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, per a muntar superficialme 4,02000 €
Altres conceptes 7,25000 €

P-39 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

21,45 €
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BGYD1000 u Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,07000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, d 8,49000 €
Altres conceptes 9,89000 €

P-40 EH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 4 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat superficialment, marca DAISALUX model Sol
N2S o equivalent

44,30 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,34000 €

BH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de policarbonat i cos d'AB 36,14000 €
Altres conceptes 7,82000 €

P-41 EHA1HNN9 u Subministrament i instal·lació elèctrica que inclou interruptors i cablejat per a llumenera
industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

293,02 €

BHWA1000 u Part proporcional d´accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 0,99000 €

BHA1H5Q0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W, d 274,32000 €
Altres conceptes 17,71000 €

P-42 EHB21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W,
cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada superficialment al sostre

58,88 €

BHWB2000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,14000 €

BHB21130 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 10 47,14000 €
Altres conceptes 8,60000 €

P-43 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

67,19 €

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu 53,81000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,37200 €
Altres conceptes 13,00800 €

P-44 EJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

138,05 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,66600 €

BJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc 105,11000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17856 €
Altres conceptes 31,09544 €

P-45 EJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions murals 23,84 €

BJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals 11,52000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,16000 €
Altres conceptes 12,16000 €

P-46 EJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

29,58 €
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BJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanita 17,25000 €
Altres conceptes 12,33000 €

P-47 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

47,80 €

BN318420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bro 36,23000 €
Altres conceptes 11,57000 €

P-48 ENX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la marca SUIMAQ o similar amb dipòsit de
100 l i 10 bar de pressió, amb un cabal d'impulsió de 260 l/min, com a màxim, de 2 CV de
potència i transmissió per corretja, muntat sobre bancada

601,27 €

BNX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la marca SUIMAQ o similar amb dipò 460,00000 €
Altres conceptes 141,27000 €

P-49 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat 1,13 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00408 €
Altres conceptes 1,12592 €

P-50 F96512D1 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre esplanada compactada, i rejuntada amb
morter M-4b

16,99 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,31300 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,05183 €
Altres conceptes 11,62517 €

P-51 FDB0TY02 U Sobrepreu per a la realitzacio de solera per a pou de registre circular de caiguda, de diàmetre
interior 80 cm, amb subministrament i col.locacio de llambordes granítiques, de dimensions
en planta 1,40 x 1,40 m.

45,72 €

B9F0TY01 U Llambordí grànitic de 18X9X12 cm 24,50000 €
Altres conceptes 21,22000 €

P-52 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 300x300x300 mm, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,79 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 6,37000 €
Altres conceptes 13,42000 €

P-53 FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o similar, de D 400 mm inclosa part
proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta d'estanquitat EPDM, totalment acabat i
col·locat a fons de rasa

33,85 €

BD75TY05 ML Tub de polietilè tipus Ecopal o similar de diàmetre 400 mm 26,52000 €
Altres conceptes 7,33000 €
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P-54 FDK2A6F3 u Arqueta de connexió de terra de 45x45x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de  sorra

102,01 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 11,32000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,36000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 45x45x125 cm, per a 150 usos 1,11000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,36018 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,67990 €
Altres conceptes 58,17992 €

P-55 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

172,77 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 35,29000 €

BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coro 99,07000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,25725 €
Altres conceptes 31,15275 €

P-56 FHN64951 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada d'incandescència de 100
W, de preu alt, amb bastidor metàl.lic i acoblada al suport

137,16 €

BHN64950 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada d'incandescència de 120,97000 €
Altres conceptes 16,19000 €

P-57 G213U040 m3 Demolició de la cimentació de formigó armat, inclòs càrrega i transport a l'abocador a
qualsevol distància.

39,94 €

Altres conceptes 39,94000 €

P-58 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà
de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,72 €

Altres conceptes 7,72000 €

P-59 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,44 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €
Altres conceptes 1,38050 €

P-60 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,69 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,48000 €
Altres conceptes 4,15050 €

P-61 G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc 28,59 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,71000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05950 €
Altres conceptes 3,82050 €

P-62 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,89 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+tr 0,30430 €
Altres conceptes 0,58570 €

P-63 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-64 G251U340 m Subministe i col·locació de canonada hincada en terres, de 600 mm de diámetre, de formigó
armat (Norma ASTM) Clase II, inclòs part proporcional de junta d'estanquitat, injecció de
beurada al trasdós i carga i transport a abocador dels productes resultants de l'excavació,
inclòs transport de maquinària, per equip de perforació, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació.

2.609,69 €

B05AU010 m3 Inyección de lechada de cemento 64,61683 €

BD78UC30 m Tubo para hinca de hormigón de 2000 mm de diámetro clase V ASTM-C76 M 688,27000 €
Altres conceptes 1.856,80317 €

P-65 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 20,37 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07890 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,07344 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15460 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26500 €
Altres conceptes 17,30522 €

P-66 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qc

106,31 €

B0654050 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de l'àrid 20 mm, a 78,79750 €
Altres conceptes 27,51250 €

P-67 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,42 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,32875 €
Altres conceptes 5,09125 €

P-68 G450U030 m3 Subministre i col·locació amb bomba de formigó HA-35/B/20/IV+Qa 54,90 €
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B081U010 l Superfluidificante 2,70000 €

B0652181 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 30,36000 €
Altres conceptes 21,84000 €

P-69 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,92 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64050 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01160 €
Altres conceptes 0,26790 €

P-70 G4BC3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim
16 mm per a l'armadura de lloses

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00960 €
Altres conceptes 1,29040 €

P-71 G4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats, inclòs desencofrat 19,14 €

B0D8U1A0 m2 Alquiler encofrado PERI o similar en alzados rectos 3,07000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €
Altres conceptes 15,85960 €

P-72 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a
mur d'estrep de h<=5 m. Inclòs encofrat en zones especials i passamurs

26,07 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,07039 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05088 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50820 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,02836 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,03404 €
Altres conceptes 23,38533 €

P-73 G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada, per a càrrega de 100kg/m2 (persones),
llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-74 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

560,04 €
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B6A1CEA1 u Porta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 473,98000 €
Altres conceptes 86,06000 €

P-75 G6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat de color verd, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub
galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

19,25 €

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 3,49460 €

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m 8,11240 €
Altres conceptes 7,64300 €

P-76 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

5,82 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,42000 €
Altres conceptes 5,40000 €

P-77 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 23,20 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 20,80800 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €
Altres conceptes 2,33250 €

P-78 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,23 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 23,70000 €
Altres conceptes 11,53000 €

P-79 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,59 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,44400 €
Altres conceptes 0,14600 €

P-80 GB121LAD m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

102,92 €

BB121LA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brè 78,12000 €
Altres conceptes 24,80000 €

P-81 GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada segons plànols, i espessor mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13,14 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05150 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01760 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,76910 €
Altres conceptes 5,96906 €

P-82 GD5DU020 M Interceptor pluvial Aco Drain tipus N 300 o similar, reixa registrable de fundició, solera de 30
cm i retacats laterals de formigó, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclós connexió a la

207,19 €
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xarxa i posta en funcionament

BD5DU020 M Interceptor pluvial ACO DRAIN tipus  N300. Reixa registrable de fundició. Solera de 3 180,00000 €

B0604220 M3 Formigó de resistència 15 N/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del gra 3,30000 €

B051P4301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,00056 €
Altres conceptes 23,88944 €

P-83 GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment col·locat

487,27 €

BDD1U0U2 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 77,04000 €

B060TY01 M3 Formigó HM-15, de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistèn 13,10100 €

B0718001 M3 Morter M-80 3,91040 €

BDD1TY01 U Anell prefabricat de formigó de D 80 cm fins a 1 m de llarg 21,53000 €

BDDZ0002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 121,00000 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 38,22000 €

BDD1U0U1 U Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 47,11000 €
Altres conceptes 165,35860 €

P-84 GDD1U010 U Pou de registre de D 80 cm, fins a 1,60 m d'alçada, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment col.locat

444,05 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 25,48000 €

BDDZ0002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 121,00000 €

BDD1U0U2 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 77,04000 €

BDD1U0U1 U Con prefabricat de reducció de D 80 cm a D 60 cm 47,11000 €

B0718001 M3 Morter M-80 2,40640 €

B060TY01 M3 Formigó HM-15, de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistèn 13,10100 €
Altres conceptes 157,91260 €

P-85 GDKZHLB5 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x1500 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124

331,80 €

BDKZHLB5 u Bastiment quadrat i tapa rectangularde fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 299,00000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,33740 €
Altres conceptes 31,46260 €

P-86 GF13U215 m Sobrepreu per instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat de DN 400 a l'interior de la
hinca de 600 mm de diàmetre interior, mitjançant brides metàl·liques de rodament, una cada
6 m i posterior empenta, inclòs el subministre de les brides metàl·liques dotades de
rodaments

195,69 €

Sense descomposició 195,69000 €

P-87 GF13U216 m3 Injecció de morter de ciment a l'espai comprès entre la canonada DN 400 i la canonada
exterior empenyada horitzontalment

22,05 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

B05AU010 m3 Inyección de lechada de cemento 13,01010 €
Altres conceptes 9,03990 €

P-88 GFB1320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

22,60 €

BFB1F320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 8,13960 €
Altres conceptes 14,46040 €

P-89 GFB19355 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

10,82 €

BFB19350 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió n 2,12160 €
Altres conceptes 8,69840 €

P-90 GFB1L325 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa

60,39 €

BFB1L320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 20,33880 €
Altres conceptes 40,05120 €

P-91 GFTE0080 U Suministrament i col·locació de carret de desmontatge DN80mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 80mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN10.
Conexió : brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-92 GFTE0110 U Subministrament i col·locació de carret de desmontatge DN110mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 110mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN16.
Connexió: brides segons DIN 2576.
Segons ET 208.

225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

P-93 GFTI0080 m Tub acer inoxidable  DN 80mm, PN 16 bar de AISI316, soldat 142,18 €

BTETI0080 m Tub acer inoxidable  DN 80mm bar de AISI316 30,00000 €
Altres conceptes 112,18000 €

P-94 GFTP080 U Subministrament i col·locació de passamur DN 80 mm de les següents característiques:
rodet de passamur embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

165,00 €
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Sense descomposició 165,00000 €

P-95 GFTP110 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110 mm de les següents característiques:
rodet de passamur embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

215,00 €

Sense descomposició 215,00000 €

P-96 GFTP200 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200 mm de les següents característiques:
rodet de passamur embridat pels dos costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm,
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

365,00 €

Sense descomposició 365,00000 €

P-97 GGC00X pa Partida alçada per a la execució de les instal·lacions elèctriques, segons la normativa del
reglament electrotècnic de baixa tensió, que inclou l'estesa del cablejat, els quadres elèctrics,
el compensador d'energia reactiva i la resta d'elements que apareixen als plànols.

- Subministre i muntatge de caixa de comptadors i comptadors.
- Subministre i muntatge dels quadres amb tots els accessoris i sistemes de control i
potència (interruptors magneto tèrmics, diferencials guardamotor, etc.) dels següents
consumidors.
- Cablejat de control i potència de:
Bomba de purga.
Bomba de flotans.
Bomba by pass.
Vehiculador.
Bufant 1.
Bufant 2.
Oxímetre.
Tamisat.
Cabalímetre.
Grup de pressió.
Polipast.
Ventilador-extractor.
- Subministrament i col·locació de lluminàries d'emergència.
- Subministrament i col·locació de lluminàries interiors i exteriors, amb fotointerruptor.
- Preses de corrent 230/400 V en els punts estimats por la direcció facultativa.
- Instal·lació de les preses a terra.
- Certificat de finalització de les obres signat per tècnic competent.
- Boletí de l'instal·lador signat per tècnic competent.
- Tramitació davant de la companyia de la sol·licitut de servei.

Així com tots els cablejats i col·locació d'endolls de 230/400V consignats en l'annex de
instal·lació electrica.

QUEDEN EXENTES D'AQUESTA PARTIDA TOTES LES TAXES, LES QUALS ABONARÀ
LA PROPIETAT.

12.000,00 €
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Sense descomposició 12.000,00000 €

P-98 GGC01X pa Partida alçada per a la redacció del projecte elèctric en Baixa Tensió.
Inclou:
- Totes les copies necessàries per a la presentació en companyia i departament d'indústria.
- Debidament signat per tècnic competent.

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-99 GGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35mm2, muntat superficialment i a fons de rasa. 5,18 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,76000 €
Altres conceptes 3,06000 €

P-100 GH30INBO m3 Dau de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm.

27,37 €

B0657050 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 21,89200 €
Altres conceptes 5,47800 €

P-101 GJMAU001 u Mesurador d'oxígen dissolt marca ENDRESS+HAUSER 1.038,83 €

BJMAU001 u Mesurador d'oxigen format per: 915,00000 €
Altres conceptes 123,83000 €

P-102 GJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 W DN
100.

1.759,39 €

BJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca ENDRESS+HAUSER model PROMAG 50 1.601,25000 €
Altres conceptes 158,14000 €

P-103 GLJ3POM1 u Subministrament i muntatge de polipast d'accionament manual amb carro, accionat per
cadena i per a pes de 500 kp

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-104 GN12B324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

163,80 €

BN12B320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 114,36000 €
Altres conceptes 49,44000 €

P-105 GN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. Inclou
volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

3.204,43 €

BN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS de 40 cm d'ample i 140 cm d'alt. 2.940,30000 €
Altres conceptes 264,13000 €

P-106 GN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats ROSS-STS de 40 cm de
diàmetre amb extensió de 1.5-2 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox

2.494,74 €

BN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueitat a 4 costats ROSS-STS de 40 c 2.264,40000 €
Altres conceptes 230,34000 €
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P-107 GN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats ROSS-STS de 11 cm de
diàmetre amb extensió de 2-2.5 m, pedestal de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inoxidable.

1.729,92 €

BN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueitat a 4 costats ROSS-STS de 11 c 1.536,00000 €
Altres conceptes 193,92000 €

P-108 GNN2FANG u Subministrament i muntatge de bomba de purga de fangs ABS o similar mod. AS0630-S
13/4-D01-10-MD130 per a cabal de 6.5 m3/h i alçada de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou
sòcol DN 65 AS/MF

1.347,97 €

BTEX004 m Bomba de purga de fangs ABS o similar mod. AS0630-S 13/4-D01-10-MD130 per a ca 1.064,00000 €
Altres conceptes 283,97000 €

P-109 GNN2FLOT u Bomba submergible per a purga de flotants ABS o similar mod. AS0530-S 12/2-D01-10-M per
a cabal de 4 l/s i alçada de 5 m.c.a. i potencia de 1,7 kW. Inclou sòcol AS 0530

982,30 €

BTEX006 m Bomba submergible per a purga de flotants ABS o similar mod. AS0530-S 12/2-D01-1 789,00000 €
Altres conceptes 193,30000 €

P-110 GNN2PASS u Subministrament i muntatge de bomba lleugera per a aigües residuals MF 154 W destinades
al bombeig dels efluents en llocs situats per sota del nivell de desguàs al col·lector. Pas de
sòlids de 20 mm i motor monofàsic de 220 - 240 V.

650,77 €

BTEX007 m Bomba ABS MF 154 W lleugera per a aigües residuals de motor monofàsic de 220 - 2 400,00000 €
Altres conceptes 250,77000 €

P-111 GR721100 m2 Hidrosembra en una fase 0,78 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,09173 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,01840 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04385 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,08621 €
Altres conceptes 0,40741 €

P-112 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt
expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi, previ tall de junt

21,79 €

B7J203J0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de bentonita de sodi i cautxú butil de 2x2,5 cm 8,55750 €
Altres conceptes 13,23250 €

P-113 TEA001 u Subministrment i muntatge d'agitador submergible marca ABS o similar mod. RW
3033-A28/6-EC-D01-10-BO per reactor biològic, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema
d'autoneteja d'àleps, capaç de proporcionar un rendiment circulatori de 0.175 m3/s a 894
rpm. Motor de 2.8 kW a 400 V i 50 Hz. Inclou protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics
al bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli i sistema de
refrigeració per submergència. Inclou també 10 metres de cable i un sistema d'elevació i gir
amb tub guia en acer galvanitzat de 60x60x4

4.934,77 €
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BTEX005 m Agitador submegible marca ABS o similar mod. RW 3033-A28/6-EC-D01-10-BO per re 4.480,00000 €
Altres conceptes 454,77000 €

P-114 TEC001 u Subministrament i col·locació de cabines insonoritzadores per a bufants 1.700,00 €
Sense descomposició 1.700,00000 €

P-115 TED0301 U Subministrament i col·locació de contenidor de 1100l de PE.
Contenidor de PE tipus Ros-Roca o similar.
Material: Polietilè.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions: segons DIN 30100.
Inclòs mà d'obra i transport.

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-116 TEE001 u Sistema BETA 200 (marca OMS-SACEDE) compost per:

-Passarel·la en acer galvanitzat, amb barana i rodapeu i pis fabricat en tramex en acer
galvanitzat.
-Conjunt de canonada d'enllaç entre bufants i el recinte. Construida en tub de polipropilè de
100 mm de diàmetre. Inclou accessoris, elements de fixació i connexió a la graella de
distribució d'aire.
-2 grups motobufants, per a cabal d'impulsió de 348 m3/h cadascú, pressió d'impulsió de 5
m.c.a., accionat mitjançant motor elèctric trifàsic amb una potència de 11 kW. Inclou filtre
d'aire, silenciador d'aspiració, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat, controlat mitjançant
oxímetre, totalment instal·lat mecànic/electricament  i provat.
- 1 tolva de decantació OMS model DFV 200 fabricada en PRFV de 7 metres de diàmetre i 5
metres d'alçada d'aigua. Provista de connexions d'entrada i sortida, amb canal vessador i
deflector inox AISI 304.
- 1 bomba d'emulsió tipus mamut.
-Anclatjes i suports per la base de la tolva inox AISI 304.
- Xarxa de distribució d'aire al fons del tanc d'aireació en PVC-10 atm, d. 900 amb orificis per
al perfecte acoblament dels difusors Roediger, instal·lat i comprovat.
-40 difusors de diafragma de neoprè Roediger per a la producció de micro-bombolles de 2
mm
-1 armari elèctric per a la protecció, comandament i control de la instal·lació depuradora.
Instal·lat i comprovat.
-Sistema d'eliminació de flotants amb skimmer per decantador composat per un vessador
cònic inoxidable, soport a passarel·la regulable en alçada, bomba d'emulsió, conducció
d'alimentació d'aire i electrovàlvula per automatització.

57.867,14 €
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BTEX001 m Sistema de tractament Biològic, model BETA200, marca OMS-SACEDE o similar 51.022,00000 €
Altres conceptes 6.845,14000 €

P-117 TERR001 U Subministrament i col·locació de reixa manual en canal de 400mm de les següents
característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format per pasamans i reixa amb barres
rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1.260,00 €

BTEX002 m Subministrament i col·locació de reixa manual en canal de 400mm de les següents car 1.200,00000 €
Altres conceptes 60,00000 €

P-118 TERT001 u Tamís transportador marca NUTECO o similar mod. TFF-270 per a tamissat de fins de les
següents característiques:
-Cabal d'aigua fins a 156 m3/h
-Pas de sòlids: xapa perforada de 3mm de diàmetre
-Capçal compactador
-Secció tamissat 300 mm
-Alçada de descàrrega de 1.5 m des del nivell de terra
-Longitud nominal 6 m
-Inclinació  min 30-35º ; max 45º
-Tub: Diàmetre 293 mm x 2 mm INOX 304
-Rosca: Diàmetre 230 mm (810x15) st-52
-Carcasa INOX-AISI-304L
-Motoreductor Si2CV
-Pates suport amb base amb sistema regulable
-Drenatge capçal compactador de 3''
-Capçal compactador

9.310,52 €
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BTEX081 m Tamiz de cargol helicoidal 7.695,00000 €
Altres conceptes 1.615,52000 €

P-119 TERT002 U Subministrament i col·locació de tamís manual en canal de 400mm de les següents
característiques:
Tamís d'acer al carboni construït amb marc format per pasamans i tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.

1.260,00 €

BTEX003 m Subministrament i col·locació de tamís manual en canal de 400mm de les següents ca 1.200,00000 €
Altres conceptes 60,00000 €

Barcelona, Maig de 2012

L´autora del Projecte,

Irene Asensio Sánchez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Titol 4 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 63)

0,24 3.361,290 806,71

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 58)

7,72 8.921,000 68.870,12

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
60)

4,69 1.232,473 5.780,30

4 G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc (P - 61) 28,59 952,366 27.228,14
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

sobre perfil teòric  (P - 77)
23,20 638,645 14.816,56

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 117.501,83

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Titol 4 02 CANONADES

1 FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o similar, de D 400 mm
inclosa part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta
d'estanquitat EPDM, totalment acabat i col·locat a fons de rasa (P - 53)

33,85 1.120,430 37.926,56

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 37.926,56

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Titol 4 03 POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS

1 GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment col·locat (P - 83)

487,27 19,000 9.258,13

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 9.258,13

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 01 COL·LECTOR D'ENTRADA

Titol 4 04 HINCA

euros
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1 G4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats, inclòs desencofrat (P - 71) 19,14 9,600 183,74
2 G251U340 m Subministe i col·locació de canonada hincada en terres, de 600 mm de

diámetre, de formigó armat (Norma ASTM) Clase II, inclòs part
proporcional de junta d'estanquitat, injecció de beurada al trasdós i
carga i transport a abocador dels productes resultants de l'excavació,
inclòs transport de maquinària, per equip de perforació, emplaçament i
retirada de l'equip de perforació. (P - 64)

2.609,69 25,000 65.242,25

3 GF13U215 m Sobrepreu per instal·lació de canonada de polietilè d'alta densitat de
DN 400 a l'interior de la hinca de 600 mm de diàmetre interior,
mitjançant brides metàl·liques de rodament, una cada 6 m i posterior
empenta, inclòs el subministre de les brides metàl·liques dotades de
rodaments (P - 86)

195,69 25,000 4.892,25

4 GF13U216 m3 Injecció de morter de ciment a l'espai comprès entre la canonada DN
400 i la canonada exterior empenyada horitzontalment (P - 87)

22,05 15,000 330,75

5 G450U030 m3 Subministre i col·locació amb bomba de formigó HA-35/B/20/IV+Qa (P
- 68)

54,90 17,280 948,67

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 69)

0,92 1.382,400 1.271,81

7 G213U040 m3 Demolició de la cimentació de formigó armat, inclòs càrrega i transport
a l'abocador a qualsevol distància. (P - 57)

39,94 17,280 690,16

TOTAL Titol 4 01.01.01.04 73.559,63

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 02 COL·LECTOR DE SORTIDA

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 62)

0,89 283,020 251,89

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 58)

7,72 311,000 2.400,92

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
60)

4,69 103,774 486,70

4 G228U040 M3 Reblert amb material sorrenc (P - 61) 28,59 80,189 2.292,60
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

sobre perfil teòric  (P - 77)
23,20 53,774 1.247,56

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 6.679,67

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 02 COL·LECTOR DE SORTIDA

Titol 4 02 CANONADES

1 FDG5TY04 M Tub de polietilè corrugat exterior, tipus Ecopal o similar, de D 400 mm
inclosa part proporcional de maniguet d'unió en polietilè i junta

33,85 94,340 3.193,41

euros
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d'estanquitat EPDM, totalment acabat i col·locat a fons de rasa (P - 53)

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 3.193,41

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 01 COL·LECTORS

Titol 3 02 COL·LECTOR DE SORTIDA

Titol 4 03 POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS

1 GDD1TY02 U Pou de registre de D 80 cm, entre 1,60 m i 2,60 m d'alçada, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa i graons, segons plànols, totalment col·locat (P - 83)

487,27 1,000 487,27

2 FDB0TY02 U Sobrepreu per a la realitzacio de solera per a pou de registre circular
de caiguda, de diàmetre interior 80 cm, amb subministrament i
col.locacio de llambordes granítiques, de dimensions en planta 1,40 x
1,40 m. (P - 51)

45,72 1,000 45,72

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 532,99

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 02 CAMÍ D'ACCÉS

Titol 3 01 CAMÍ D'ACCÉS

Titol 4 01 CAMÍ D'ACCÉS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 77)

23,20 72,540 1.682,93

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 79) 0,59 362,700 213,99
3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum (P - 78)
35,23 41,711 1.469,48

4 GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada segons plànols, i
espessor mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
81)

13,14 192,000 2.522,88

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 5.889,28

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 62)

0,89 1.220,000 1.085,80

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 59)

1,44 974,000 1.402,56

3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 58)

7,72 1.056,420 8.155,56

euros



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 10.643,92

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 02 PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 67)

10,42 37,450 390,23

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 65) 20,37 13,270 270,31
3 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics

amb dues cares, per a mur d'estrep de h<=5 m. Inclòs encofrat en
zones especials i passamurs (P - 72)

26,07 184,176 4.801,47

4 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
col·locat

(P - 49)

1,13 3.818,385 4.314,78

5 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de
l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IV+Qc (P - 66)

106,31 38,672 4.111,22

6 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 76)

5,82 56,280 327,55

7 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm
de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita
de sodi, previ tall de junt (P - 112)

21,79 40,350 879,23

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 15.094,79

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 03 MESURADOR DE CABAL

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 67)

10,42 4,680 48,77

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 65) 20,37 2,400 48,89
3 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics

amb dues cares, per a mur d'estrep de h<=5 m. Inclòs encofrat en
zones especials i passamurs (P - 72)

26,07 30,240 788,36

4 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
col·locat

(P - 49)

1,13 480,972 543,50

5 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de
l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IV+Qc (P - 66)

106,31 5,688 604,69

6 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 76)

5,82 18,360 106,86

7 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm
de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita
de sodi, previ tall de junt (P - 112)

21,79 5,600 122,02

euros



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 2.263,09

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 04 REACTOR-DECANTADOR

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 67)

10,42 150,000 1.563,00

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 65) 20,37 17,630 359,12
3 E4D0U040 M2 Encofrat i desencofrat corb, inclosa part proporcional d'arriostraments,

puntals, elements auxiliars i desencofrant. (P - 9)
37,26 395,872 14.750,19

4 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics
amb dues cares, per a mur d'estrep de h<=5 m. Inclòs encofrat en
zones especials i passamurs (P - 72)

26,07 35,540 926,53

5 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
col·locat

(P - 49)

1,13 14.017,053 15.839,27

6 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de
l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IV+Qc (P - 66)

106,31 123,344 13.112,70

7 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 76)

5,82 237,838 1.384,22

8 K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm
de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita
de sodi, previ tall de junt (P - 112)

21,79 45,020 980,99

9 GB121LAD m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 80)

102,92 38,700 3.983,00

10 G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada, per a càrrega de
100kg/m2 (persones), llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316
Transport i posada en obra (P - 73)

150,00 1,500 225,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.04 53.124,02

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 05 EDIFICI

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 67)

10,42 45,815 477,39

2 E3C51NG3 m3 Formigo, per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIb, de consistencia
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 1)

61,00 18,326 1.117,89

3 G4BC3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de
diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura de lloses (P - 70)

1,30 956,750 1.243,78

euros



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PRESSUPOST Pàg.: 6

4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 2) 21,68 11,400 247,15
5 E4LDJFQA m2 Sostre de 22+4 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de

formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum >5 m, de
moment flector últim 2440 kpxm. S'inclou l'encofrat i desencofrat, així
com part proporcional de petit material. (P - 14)

30,96 48,668 1.506,76

6 E45A1AG3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 6)

75,01 5,616 421,26

7 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats (P - 7)

1,25 524,905 656,13

8 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa
d´imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura (P - 3)

1,18 216,750 255,77

9 E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2.2 m UNE 36
092:1996 per a l'armadura de sostres amb elements resistents (P - 8)

2,17 48,668 105,61

10 E44WU001 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de 10 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 4)

5,03 1,000 5,03

11 GH30INBO m3 Dau de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. (P - 100)

27,37 0,080 2,19

12 E52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2,
com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 15)

25,36 48,668 1.234,22

13 E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20
cm R6 N/mm2 (58,86 kp/cm2) de morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 10)

31,58 114,184 3.605,93

14 E4E2561N m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15
cm R6 N/mm2 (58,86 kp/cm2) de morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 11)

18,73 9,150 171,38

15 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 40x20x20 cm, de color gris, amb les cares vistes,
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 12)

11,67 84,500 986,12

16 E4E765EN m Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 40x20x15 cm, de color gris, amb les cares vistes,
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 13)

10,88 6,000 65,28

17 E45717G5 m3 Formigó per a llindes, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat manualment (P - 5)

75,76 1,138 86,21

18 EAQDC175 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària
i de 200 cm d'alçària (P - 30)

68,35 1,000 68,35

19 EASA92QC u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb
aïllament rígid ignífug, amb sistema de tancament automàtic, amb
perfil de marc obert, rf-60, de dues fulles batents, per a una llum de
150x377 cm, amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant
col.locada
(P - 32)

636,07 1,000 636,07

20 EASA72QB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, de dues fulles batents, per a una llum
de 140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada (P - 31)

728,75 1,000 728,75

21 EASA92QD u Porta tallafocs de material metàl.lic, amb imprimació antioxidant amb
aïllament rígid ignífug, amb sistema de tancament automàtic, amb
perfil de marc obert, rf-60, d'una fulla batent, per a una llum de 90x200
cm,  amb tanca de nylon amb ànima d'acer, totalmant col.locada
(P - 33)

299,32 1,000 299,32

22 EAN5J6CN u Bastiment de base d'acer per a finestra, de tub d'acer galvanitzat per a
un buit d'obra de 110x150 cm (P - 29)

4,98 1,000 4,98

euros



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PRESSUPOST Pàg.: 7

23 EAF13EC1 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x120 cm, de qualitat 3 i
classe A0 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs (P - 28)

266,83 1,000 266,83

24 EA1D3663 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i
classe A0 (UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb bastiment de
doella amb tapaboques (P - 27)

70,34 1,000 70,34

25 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60
cm sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de barra roscada (P - 20)

16,53 11,340 187,45

26 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb
formigonera de 165 l,remolinat (P - 17)

22,09 104,934 2.317,99

27 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (P - 23)

11,19 104,934 1.174,21

28 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P - 18)

12,11 101,138 1.224,78

29 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d´acabat (P - 21)

3,18 101,138 321,62

30 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P - 19)

17,36 23,940 415,60

31 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 22)

3,70 23,940 88,58

32 E8K2N23K m Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment
gris amb trencaaigües a un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 24)

15,70 1,500 23,55

33 E9D1NL0K m2 Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de 30x30 cm,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 25)

21,89 12,240 267,93

34 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HL-150/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 26)

17,55 22,050 386,98

35 GGCUNU35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35mm2, muntat
superficialment i a fons de rasa. (P - 99)

5,18 32,000 165,76

36 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 39)

21,45 4,000 85,80

37 FDK2A6F3 u Arqueta de connexió de terra de 45x45x125 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HL-150/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra (P - 54)

102,01 1,000 102,01

38 E5ZH1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125
mm, col.locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 16)

16,38 9,450 154,79

39 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 34)

20,12 5,000 100,60

40 EG638022 u Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, muntat
superficialment (P - 38)

11,49 10,000 114,90

41 ED7FU2E0 m Claveguero amb tub de PVC de d 110 mm, solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm sobre el tub de formigó HL-150/P/20/I (P - 35)

23,16 0,500 11,58

42 EHA1HNN9 u Subministrament i instal·lació elèctrica que inclou interruptors i cablejat
per a llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs
fluorescents 2 de 36 W, de forma rectangular, amb xassís planxa
d'acer perfilat, muntada suspesa (P - 41)

293,02 9,000 2.637,18

43 EH61A611 u Llumenera d'emergència i senyalització circular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 4 W de potència
i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 80 lumens i
1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2,
amb un grau de protecció IP 425, col.locat superficialment, marca
DAISALUX model Sol N2S o equivalent (P - 40)

44,30 4,000 177,20

euros
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44 EEM12D1J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural (P - 36)

422,97 1,000 422,97

45 EHB21134 u Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada
d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i
muntada superficialment al sostre (P - 42)

58,88 3,000 176,64

46 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 43)

67,19 1,000 67,19

47 EJ14B21P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació (P - 44)

138,05 1,000 138,05

48 EJ1BB012 u Cisterna de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt, col.locada
amb fixacions murals (P - 45)

23,84 1,000 23,84

49 EJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´ (P - 46)

29,58 1,000 29,58

50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 0)

106,60 1,000 106,60

TOTAL Titol 4 01.03.01.05 25.186,12

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 06 XARXA DE CANONADES

1 GFB19355 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 89)

10,82 60,000 649,20

2 GFB1320 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 88)

22,60 10,000 226,00

3 GFB1L325 m Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 90)

60,39 41,000 2.475,99

4 GDD1U010 U Pou de registre de D 80 cm, fins a 1,60 m d'alçada, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i
graons, segons plànols, totalment col.locat (P - 84)

444,05 3,000 1.332,15

TOTAL Titol 4 01.03.01.06 4.683,34

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 07 URBANITZACIÓ

1 G6A1CEA1 u Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub
de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de
planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom (P -
74)

560,04 2,000 1.120,08

2 GD5DU020 M Interceptor pluvial Aco Drain tipus N 300 o similar, reixa registrable de
fundició, solera de 30 cm i retacats laterals de formigó, elements
auxiliars i ajudes de paleta, inclós connexió a la xarxa i posta en
funcionament (P - 82)

207,19 100,000 20.719,00

3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 77)

23,20 232,900 5.403,28

euros
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4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 79) 0,59 794,000 468,46
5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 60/70 S, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum (P - 78)
35,23 91,310 3.216,85

6 GR721100 m2 Hidrosembra en una fase (P - 111) 0,78 247,000 192,66
7 F96512D1 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre esplanada compactada, i
rejuntada amb morter M-4b (P - 50)

16,99 35,300 599,75

8 GD571X10 m Cuneta triangular de formigó de 0.5 m d'amplada segons plànols, i
espessor mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
81)

13,14 164,000 2.154,96

9 FHN64951 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada
d'incandescència de 100 W, de preu alt, amb bastidor metàl.lic i
acoblada al suport (P - 56)

137,16 12,000 1.645,92

10 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó (P - 55)

172,77 12,000 2.073,24

11 G6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica
de torsió simple amb acabat galvanitzat de color verd, 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre
48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P - 75)

19,25 125,700 2.419,73

TOTAL Titol 4 01.03.01.07 40.013,93

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 01 OBRA CIVIL

Titol 4 08 OBRA SORTIDA

1 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 67)

10,42 1,500 15,63

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 65) 20,37 3,180 64,78
3 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,

col·locat

(P - 49)

1,13 96,082 108,57

4 G3251AH4 m3 Formigó HA-35/B/20/IV+Qc de consistència blanda, tamany màxim de
l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IV+Qc (P - 66)

106,31 0,500 53,16

TOTAL Titol 4 01.03.01.08 242,14

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 EQUIPS

Titol 4 01 PRETRACTAMENT I SITJA DE FANGS

1 G4X950101 m2 Cubrició de tramex de PRFV completament montada, per a càrrega de
100kg/m2 (persones), llum màxima 3m.
Inclou:
Mà d'obra
Perfileria de PRFV necessària per a rigidesa i muntatge del tramex
Cargoleria de AISI316

150,00 12,390 1.858,50

euros
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Transport i posada en obra (P - 73)
2 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 300x300x300 mm,

col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 52)

19,79 14,000 277,06

3 GFTP080 U Subministrament i col·locació de passamur DN 80 mm de les següents
característiques: rodet de passamur embridat pels dos costats, de
longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable AISI 316.
Inclou mà d'obra i transport.
(P - 94)

165,00 4,000 660,00

4 GFTP110 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110 mm de les
següents característiques: rodet de passamur embridat pels dos
costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.
(P - 95)

215,00 1,000 215,00

5 GFTP200 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200 mm de les
següents característiques: rodet de passamur embridat pels dos
costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

(P - 96)

365,00 2,000 730,00

6 GFTE0080 U Suministrament i col·locació de carret de desmontatge DN80mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 80mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN10.
Conexió : brides segons DIN 2576.
Segons ET 208. (P - 91)

200,00 2,000 400,00

7 GFTI0080 m Tub acer inoxidable  DN 80mm, PN 16 bar de AISI316, soldat
(P - 93)

142,18 5,000 710,90

8 GN12B324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 104)

163,80 3,000 491,40

9 TED0301 U Subministrament i col·locació de contenidor de 1100l de PE.
Contenidor de PE tipus Ros-Roca o similar.
Material: Polietilè.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions: segons DIN 30100.
Inclòs mà d'obra i transport.
(P - 115)

850,00 1,000 850,00

10 GN12TJ40 u Vàlvula de comporta tajadera per a canal ROSS-STS de 40 cm
d'ample i 140 cm d'alt. Inclou volant, materials per muntatge.
Fabricada en PEAD. Marc i cargoleria acer inox (P - 105)

3.204,43 4,000 12.817,72

11 GN12TJ41 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats
ROSS-STS de 40 cm de diàmetre amb extensió de 1.5-2 m, pedestal
de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD.
Marc i cargoleria acer inox (P - 106)

2.494,74 1,000 2.494,74

12 GN12TJ42 u Vàlvula de comporta tajadera per a mur i estanqueïtat a 4 costats
ROSS-STS de 11 cm de diàmetre amb extensió de 2-2.5 m, pedestal
de 75 cm. Inclou volant, materials per muntatge. Fabricada en PEAD.
Marc i cargoleria acer inoxidable. (P - 107)

1.729,92 1,000 1.729,92

13 TERT001 u Tamís transportador marca NUTECO o similar mod. TFF-270 per a
tamissat de fins de les següents característiques:
-Cabal d'aigua fins a 156 m3/h
-Pas de sòlids: xapa perforada de 3mm de diàmetre
-Capçal compactador
-Secció tamissat 300 mm
-Alçada de descàrrega de 1.5 m des del nivell de terra
-Longitud nominal 6 m
-Inclinació  min 30-35º ; max 45º
-Tub: Diàmetre 293 mm x 2 mm INOX 304
-Rosca: Diàmetre 230 mm (810x15) st-52
-Carcasa INOX-AISI-304L
-Motoreductor Si2CV
-Pates suport amb base amb sistema regulable
-Drenatge capçal compactador de 3''

9.310,52 1,000 9.310,52

euros
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-Capçal compactador

(P - 118)
14 TERR001 U Subministrament i col·locació de reixa manual en canal de 400mm de

les següents característiques:
Reixa d'acer al carboni construïda amb marc format per pasamans i
reixa amb barres rodones.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1400mm.
Pas: 12 mm.
Diàmetre de les barres: 12 mm
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.
(P - 117)

1.260,00 2,000 2.520,00

15 TERT002 U Subministrament i col·locació de tamís manual en canal de 400mm de
les següents característiques:
Tamís d'acer al carboni construït amb marc format per pasamans i
tamís amb xapes.
Ample de canal: 400mm.
Alçada de canal: 1660 mm.
Pas: 3 mm.
Acabat: galvanitzat en calent.
Inclòs mà d'obra i transport.
Inclòs cistell de recollida i rastrell.
(P - 119)

1.260,00 1,000 1.260,00

16 GNN2PASS u Subministrament i muntatge de bomba lleugera per a aigües residuals
MF 154 W destinades al bombeig dels efluents en llocs situats per
sota del nivell de desguàs al col·lector. Pas de sòlids de 20 mm i motor
monofàsic de 220 - 240 V.
(P - 110)

650,77 1,000 650,77

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 36.976,53

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 EQUIPS

Titol 4 02 MESURA DE CABAL

1 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 300x300x300 mm,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 52)

19,79 8,000 158,32

2 GFTE0110 U Subministrament i col·locació de carret de desmontatge DN110mm.
Carret telescòpic per a desmontatge de valvuleria.
Diàmetre nominal: 110mm.
Material:acer inoxidable.
Pressió nominal: PN16.
Connexió: brides segons DIN 2576.
Segons ET 208. (P - 92)

225,00 1,000 225,00

3 GDKZHLB5 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x1500 mm i classe D-400 segons norma
UNE-EN 124 (P - 85)

331,80 1,000 331,80

4 GJMBU001 u Mesurador de cabal electromagnètic marca ENDRESS+HAUSER
model PROMAG 50 W DN 100. (P - 102)

1.759,39 1,000 1.759,39

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 2.474,51

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 EQUIPS

euros
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Titol 4 03 REACTOR-DECANTADOR

1 TEE001 u Sistema BETA 200 (marca OMS-SACEDE) compost per:

-Passarel·la en acer galvanitzat, amb barana i rodapeu i pis fabricat
en tramex en acer galvanitzat.
-Conjunt de canonada d'enllaç entre bufants i el recinte. Construida
en tub de polipropilè de 100 mm de diàmetre. Inclou accessoris,
elements de fixació i connexió a la graella de distribució d'aire.
-2 grups motobufants, per a cabal d'impulsió de 348 m3/h cadascú,
pressió d'impulsió de 5 m.c.a., accionat mitjançant motor elèctric
trifàsic amb una potència de 11 kW. Inclou filtre d'aire, silenciador
d'aspiració, vàlvula de retenció, vàlvula de seguretat, controlat
mitjançant oxímetre, totalment instal·lat mecànic/electricament  i provat.
- 1 tolva de decantació OMS model DFV 200 fabricada en PRFV de 7
metres de diàmetre i 5 metres d'alçada d'aigua. Provista de
connexions d'entrada i sortida, amb canal vessador i deflector inox
AISI 304.
- 1 bomba d'emulsió tipus mamut.
-Anclatjes i suports per la base de la tolva inox AISI 304.
- Xarxa de distribució d'aire al fons del tanc d'aireació en PVC-10 atm,
d. 900 amb orificis per al perfecte acoblament dels difusors Roediger,
instal·lat i comprovat.
-40 difusors de diafragma de neoprè Roediger per a la producció de
micro-bombolles de 2 mm
-1 armari elèctric per a la protecció, comandament i control de la
instal·lació depuradora. Instal·lat i comprovat.
-Sistema d'eliminació de flotants amb skimmer per decantador
composat per un vessador cònic inoxidable, soport a passarel·la
regulable en alçada, bomba d'emulsió, conducció d'alimentació d'aire i
electrovàlvula per automatització.

(P - 116)

57.867,14 1,000 57.867,14

2 GFTP110 U Subministrament i col·locació de passamur DN 110 mm de les
següents característiques: rodet de passamur embridat pels dos
costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.
(P - 95)

215,00 1,000 215,00

3 GFTP200 U Subministrament i col·locació de passamur DN 200 mm de les
següents característiques: rodet de passamur embridat pels dos
costats, de longitud aproximada 500 mm, PN 10 atm, d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou mà d'obra i transport.

(P - 96)

365,00 2,000 730,00

4 GNN2FANG u Subministrament i muntatge de bomba de purga de fangs ABS o
similar mod. AS0630-S 13/4-D01-10-MD130 per a cabal de 6.5 m3/h i
alçada de 4 m.c.a. i potencia de 1,9 kW. Inclou sòcol DN 65 AS/MF (P
- 108)

1.347,97 1,000 1.347,97

5 TEA001 u Subministrment i muntatge d'agitador submergible marca ABS o
similar mod. RW 3033-A28/6-EC-D01-10-BO per reactor biològic, amb
hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema d'autoneteja d'àleps, capaç de
proporcionar un rendiment circulatori de 0.175 m3/s a 894 rpm. Motor
de 2.8 kW a 400 V i 50 Hz. Inclou protecció tèrmica per TCS amb
sensors tèrmics al bobinat, protecció d'estanqueïtat per sistema DI,
amb sonda a la cambra d'oli i sistema de refrigeració per
submergència. Inclou també 10 metres de cable i un sistema
d'elevació i gir amb tub guia en acer galvanitzat de 60x60x4 (P - 113)

4.934,77 1,000 4.934,77

6 GNN2FLOT u Bomba submergible per a purga de flotants ABS o similar mod.
AS0530-S 12/2-D01-10-M per a cabal de 4 l/s i alçada de 5 m.c.a. i
potencia de 1,7 kW. Inclou sòcol AS 0530 (P - 109)

982,30 1,000 982,30

7 GJMAU001 u Mesurador d'oxígen dissolt marca ENDRESS+HAUSER  (P - 101) 1.038,83 1,000 1.038,83
8 TEC001 u Subministrament i col·locació de cabines insonoritzadores per a

bufants (P - 114)
1.700,00 2,000 3.400,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.03.02.03 70.516,01

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 EQUIPS

Titol 4 04 AIGUA DE SERVEI

1 ENX256CX u Grup de pressió d'aigua de pistó GS 10/100L de la marca SUIMAQ o
similar amb dipòsit de 100 l i 10 bar de pressió, amb un cabal
d'impulsió de 260 l/min, com a màxim, de 2 CV de potència i
transmissió per corretja, muntat sobre bancada (P - 48)

601,27 1,000 601,27

2 EFB18455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
(P - 37)

11,83 50,000 591,50

3 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 47)

47,80 4,000 191,20

TOTAL Titol 4 01.03.02.04 1.383,97

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 EQUIPS

Titol 4 05 EDIFICI

1 GLJ3POM1 u Subministrament i muntatge de polipast d'accionament manual amb
carro, accionat per cadena i per a pes de 500 kp (P - 103)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.05 1.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 03 EDAR

Titol 3 02 EQUIPS

Titol 4 06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 GGC00X pa Partida alçada per a la execució de les instal·lacions elèctriques,
segons la normativa del reglament electrotècnic de baixa tensió, que
inclou l'estesa del cablejat, els quadres elèctrics, el compensador
d'energia reactiva i la resta d'elements que apareixen als plànols.

- Subministre i muntatge de caixa de comptadors i comptadors.
- Subministre i muntatge dels quadres amb tots els accessoris i
sistemes de control i potència (interruptors magneto tèrmics,
diferencials guardamotor, etc.) dels següents consumidors.
- Cablejat de control i potència de:
Bomba de purga.
Bomba de flotans.
Bomba by pass.
Vehiculador.
Bufant 1.
Bufant 2.
Oxímetre.
Tamisat.
Cabalímetre.
Grup de pressió.

12.000,00 1,000 12.000,00

euros
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Polipast.
Ventilador-extractor.
- Subministrament i col·locació de lluminàries d'emergència.
- Subministrament i col·locació de lluminàries interiors i exteriors, amb
fotointerruptor.
- Preses de corrent 230/400 V en els punts estimats por la direcció
facultativa.
- Instal·lació de les preses a terra.
- Certificat de finalització de les obres signat per tècnic competent.
- Boletí de l'instal·lador signat per tècnic competent.
- Tramitació davant de la companyia de la sol·licitut de servei.

Així com tots els cablejats i col·locació d'endolls de 230/400V
consignats en l'annex de instal·lació electrica.

QUEDEN EXENTES D'AQUESTA PARTIDA TOTES LES TAXES,
LES QUALS ABONARÀ LA PROPIETAT.

(P - 97)
2 GGC01X pa Partida alçada per a la redacció del projecte elèctric en Baixa Tensió.

Inclou:
- Totes les copies necessàries per a la presentació en companyia i
departament d'indústria.
- Debidament signat per tècnic competent. (P - 98)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.06 16.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 4 01 SEGURETAT I SALUT

1 H1001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut
(P - 0)

8.390,81 1,000 8.390,81

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 8.390,81

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 02 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

Titol 4 01 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 H2001 pa Partida alçada a justificar per a les mesures correctores d'impacte
ambiental que inclou la replantació d'arbres autòctons i cultius, estesa
de terra vegetal, hidrosembres i recuperació de l'estat inicial a la zona
d'obres.  (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

2 H2002 pa Partida alçada a justificar per l'ajardinament de l'entorn de l'actuació
(condicionament biologic de sol, subministrament de plantes,
plantacions, hidrosembres, protecció de lleres). (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 20.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 03 ESCOMESES

Titol 4 01 ESCOMESA AIGUA POTABLE

euros
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1 H3001 PA Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua potable (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 4 01.04.03.01 3.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 03 ESCOMESES

Titol 4 02 ESCOMESA ELÈCTRICA

1 H3002 pa Partida alçada a justificar d'escomesa elèctrica (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 4 01.04.03.02 3.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 04 IMPREVISTOS

Titol 4 01 IMPREVISTOS

1 H4001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a disposició de la Direcció
Facultativa de les obres (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Titol 4 01.04.04.01 6.000,00

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 06 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 H6001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus
(P - 0)

1.117,17 1,000 1.117,17

TOTAL Titol 4 01.04.06.01 1.117,17

Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 07 QUALITAT

Titol 4 01 QUALITAT

1 H7001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte del pla de control de
qualitat de l'obra (P - 0)

8.743,26 1,000 8.743,26

TOTAL Titol 4 01.04.07.01 8.743,26

euros
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euros
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NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 117.501,83
Titol 4 01.01.01.02  CANONADES 37.926,56
Titol 4 01.01.01.03  POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS 9.258,13
Titol 4 01.01.01.04  HINCA 73.559,63
Titol 3 01.01.01  COL·LECTOR D'ENTRADA 238.246,15
Titol 4 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 6.679,67
Titol 4 01.01.02.02  CANONADES 3.193,41
Titol 4 01.01.02.03  POUS DE REGISTRE I OBRES ESPECIALS 532,99
Titol 3 01.01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA 10.406,07
Titol 4 01.02.01.01  CAMÍ D'ACCÉS 5.889,28
Titol 3 01.02.01  CAMÍ D'ACCÉS 5.889,28
Titol 4 01.03.01.01  MOVIMENT DE TERRES 10.643,92
Titol 4 01.03.01.02  PRETRACTAMENT - SITJA DE FANGS 15.094,79
Titol 4 01.03.01.03  MESURADOR DE CABAL 2.263,09
Titol 4 01.03.01.04  REACTOR-DECANTADOR 53.124,02
Titol 4 01.03.01.05  EDIFICI 25.186,12
Titol 4 01.03.01.06  XARXA DE CANONADES 4.683,34
Titol 4 01.03.01.07  URBANITZACIÓ 40.013,93
Titol 4 01.03.01.08  OBRA SORTIDA 242,14
Titol 3 01.03.01  OBRA CIVIL 151.251,35
Titol 4 01.03.02.01  PRETRACTAMENT I SITJA DE FANGS 36.976,53
Titol 4 01.03.02.02  MESURA DE CABAL 2.474,51
Titol 4 01.03.02.03  REACTOR-DECANTADOR 70.516,01
Titol 4 01.03.02.04  AIGUA DE SERVEI 1.383,97
Titol 4 01.03.02.05  EDIFICI 1.000,00
Titol 4 01.03.02.06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 16.000,00
Titol 3 01.03.02  EQUIPS 128.351,02
Titol 4 01.04.01.01  SEGURETAT I SALUT 8.390,81
Titol 3 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 8.390,81
Titol 4 01.04.02.01  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00
Titol 3 01.04.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00
Titol 4 01.04.03.01  ESCOMESA AIGUA POTABLE 3.000,00
Titol 4 01.04.03.02  ESCOMESA ELÈCTRICA 3.000,00
Titol 3 01.04.03  ESCOMESES 6.000,00
Titol 4 01.04.04.01  IMPREVISTOS 6.000,00
Titol 3 01.04.04  IMPREVISTOS 6.000,00
Titol 4 01.04.06.01  GESTIÓ DE RESIDUS 1.117,17
Titol 3 01.04.06  GESTIÓ DE RESIDUS 1.117,17
Titol 4 01.04.07.01  QUALITAT 8.743,26
Titol 3 01.04.07  QUALITAT 8.743,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

584.395,11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  COL·LECTOR D'ENTRADA 238.246,15

euros
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Titol 3 01.01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA 10.406,07
Capítol 01.01  COL·LECTORS 248.652,22
Titol 3 01.02.01  CAMÍ D'ACCÉS 5.889,28
Capítol 01.02  CAMÍ D'ACCÉS 5.889,28
Titol 3 01.03.01  OBRA CIVIL 151.251,35
Titol 3 01.03.02  EQUIPS 128.351,02
Capítol 01.03  EDAR 279.602,37
Titol 3 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 8.390,81
Titol 3 01.04.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 20.000,00
Titol 3 01.04.03  ESCOMESES 6.000,00
Titol 3 01.04.04  IMPREVISTOS 6.000,00
Titol 3 01.04.06  GESTIÓ DE RESIDUS 1.117,17
Titol 3 01.04.07  QUALITAT 8.743,26
Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 50.251,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

584.395,11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  COL·LECTORS 248.652,22
Capítol 01.02  CAMÍ D'ACCÉS 5.889,28
Capítol 01.03  EDAR 279.602,37
Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 50.251,24
Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA 584.395,11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

584.395,11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EDAR ANGLESOLA 584.395,11

584.395,11

euros
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors d´Anglesola (Lleida).

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 584.395,11

13 % Despeses Generals SOBRE 584.395,11.................................................................... 75.971,36

6 % Benefici industrial SOBRE 584.395,11.......................................................................... 35.063,71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 695.430,18

18 % IVA SOBRE 695.430,18.............................................................................................. 125.177,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 820.607,61

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

vuit-cents vint mil sis-cents set euros amb seixanta-un centims

Barcelona, Maig de 2012

L´autora del Projecte,

Irene Asensio Sánchez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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