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Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/13 1Data:

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR ARRIBADA A L'EDARSUBOBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 257,603

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

AMIDAMENT DIRECTE 12,880

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

3 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 115,921

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

4 G22LR014

AMIDAMENT DIRECTE 101,020

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR ARRIBADA A L'EDARSUBOBRA 01
COL·LECTORCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

1 OFA30500

AMIDAMENT DIRECTE 214,669

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR ARRIBADA A L'EDARSUBOBRA 01
POUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

1 OE22U012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols2 OE22U100

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

EUR



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/13 2Data:

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons,
segons plànols

3 OE21U014

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

4 OE21U114

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR URB. CANTAPERDIUS - GERBSUBOBRA 02
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 2.048,000

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 921,600

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U200

AMIDAMENT DIRECTE 102,400

m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

4 G22LR014

AMIDAMENT DIRECTE 219,750

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR URB. CANTAPERDIUS - GERBSUBOBRA 02
COL·LECTORCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

1 OFA30500

AMIDAMENT DIRECTE 2.048,000

u Colze de polietilè de 90º, DN 160 mm, d'alta densidat i 10 bar de pressió nominal, col·locat2 132G2000

EUR



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/13 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR URB. CANTAPERDIUS - GERBSUBOBRA 02
POUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

1 OE22U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nº de PR 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols2 OE22U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nº pous*5 graon /pou 36,000 5,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons,
segons plànols

3 OE21U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nº pous 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

4 OE21U114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nº pous profunds 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDARSUBOBRA 03
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 11,076

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

2 G228U010

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,538

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDARSUBOBRA 03
COL·LECTORCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

1 OFA30500

AMIDAMENT DIRECTE 9,230

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDARSUBOBRA 03
POUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

1 OE22U012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols2 OE22U100

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons,
segons plànols

3 OE21U014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDARSUBOBRA 03
BROQUETCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 excavació 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#2 a deduir obra -1 1,220 0,400 0,700 -,3416

C#*D#*E#*F#3 -2 0,900 0,300 0,500 -,27

C#*D#*E#*F#4 -1 2,500 1,250 0,250 -,78125

TOTAL AMIDAMENT 1,357

EUR

Silvia
Texto escrito a máquina

Silvia
Rectángulo

Silvia
Texto escrito a máquina
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical2 G4D0U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçat broquet 2,000 1,250 1,050 2,625

C#*D#*E#*F#2 aletes 4,000 0,900 0,450 1,620

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,200 0,400 0,160

C#*D#*E#*F#4 solera llosa sortida 2,000 1,000 0,250 0,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 0,250 0,625

TOTAL AMIDAMENT 5,530

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60 kg/m3 60,000 1,268 76,080

TOTAL AMIDAMENT 76,080

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

4 G3Z1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 1,250 0,100 0,313

TOTAL AMIDAMENT 0,313

m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

5 G3J2U085

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sortida broquet 1,000 3,000 3,000 0,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

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

6 G222A102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,500 0,250 0,750

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,750

m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

7 G450A332

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 alçat broquet 1,000 1,250 1,050 0,400 0,525

C#*D#*E#*F#2 aletes 2,000 0,900 0,300 0,450 0,243

C#*D#*E#*F#3 solera llosa sortida 1,000 2,000 1,000 0,250 0,500

TOTAL AMIDAMENT 1,268

EUR

Silvia
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PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
MOVIMENT GENERAL DE TERRESSUBOBRA 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22DU010

AMIDAMENT DIRECTE 7.930,194

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

2 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 3.013,473

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

3 G2240002

AMIDAMENT DIRECTE 2.643,398

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G221U112

AMIDAMENT DIRECTE 2.299,756

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
PLANTA GENERALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 178,113

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U112

AMIDAMENT DIRECTE 53,434

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

3 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 178,113

u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat 4 E700116N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Silvia
Rectángulo



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)
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m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.5 G4D01085

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols6 ODDZU100

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil  1000 x 580 x 665 (llarg./amp./prof.)7 OD1ECH04

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

8 G2240002

AMIDAMENT DIRECTE 426,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
TANC IMHOFFCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 297,616

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 33,440

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

3 G3Z1U030

AMIDAMENT DIRECTE 35,160

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011

AMIDAMENT DIRECTE 188,130

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 3.909,600

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

6 GDKZR010

AMIDAMENT DIRECTE 29,160

EUR
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m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recrescut de morter anivellament
pilarest

4,000 0,700 0,700 0,050 0,098

TOTAL AMIDAMENT 0,098

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat

8 G450A306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 4,000 1,500 1,500 0,700 6,300

C#*D#*E#*F#2 riostres 4,000 1,700 0,500 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#3 llosa solera 6,200 5,200 0,150 4,836

TOTAL AMIDAMENT 12,836

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
ARQUETA DE CONTROL DEL PRETRACTAMENT (A2)CAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011

AMIDAMENT DIRECTE 7,600

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

5 G3Z1U030

AMIDAMENT DIRECTE 0,100

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols6 ODDZU100

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

7 GDKZR010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reblert en forat de 0.40 x 0.40 m 2,000 0,400 0,250 0,400 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

9 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,800 0,150 0,540

TOTAL AMIDAMENT 0,540

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat

10 G450A306

AMIDAMENT DIRECTE 3,048

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
ARQUETES DE REPARTIMENT I BY-PASSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 227,728

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 58,528

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 792,300

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

4 G3Z1U030

AMIDAMENT DIRECTE 1,280

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols5 ODDZU100

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

EUR
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m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

6 G7J1U051

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció.

7 GDKZR010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat

8 G450A306

AMIDAMENT DIRECTE 35,118

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical9 G4D0U011

AMIDAMENT DIRECTE 208,512

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
POU DE DESBAST DE GRUIXOSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G222A102

AMIDAMENT DIRECTE 11,424

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 15,552

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical3 G4D0U011

AMIDAMENT DIRECTE 62,208

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 40,800

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

5 G3Z1U030

AMIDAMENT DIRECTE 8,294

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat

6 G450A306

AMIDAMENT DIRECTE 20,230

EUR
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u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols7 ODDZU100

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8 G887U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reblert en forat de 0.40 x 0.40 m 2,000 0,400 0,250 0,400 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

9 E81137E2

AMIDAMENT DIRECTE 33,177

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
XARXES DE CANONADESCAPÍTOL 06
XARXA DE CANONADESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura 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

1 G222U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 linia d'aigua D160 64,500 7,000 1,500 677,250

C#*D#*E#*F#2 linia de bypass D315 67,500 0,700 1,500 70,875

C#*D#*E#*F#3 linia de sobernedantsD160 49,000 0,700 1,500 51,450

C#*D#*E#*F#4 linia de sobrenedantsD125 46,500 0,700 1,500 48,825

C#*D#*E#*F#5 linia de fangs D35 80,500 0,700 1,500 84,525

C#*D#*E#*F#6 linia d'aire D80 35,500 0,700 1,500 37,275

TOTAL AMIDAMENT 970,200

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 linia d'aigua D160 64,500 0,700 0,150 6,773

C#*D#*E#*F#2 linia de bypass D315 67,500 0,700 0,150 7,088

C#*D#*E#*F#3 linia de sobernedantsD160 49,000 0,700 0,150 5,145

C#*D#*E#*F#4 linia de sobrenedantsD125 46,500 0,700 0,150 4,883

C#*D#*E#*F#5 linia de fangs D35 80,500 0,700 0,150 8,453

C#*D#*E#*F#6 linia d'aire D80 35,500 0,700 0,150 3,728

TOTAL AMIDAMENT 36,070

EUR
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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

3 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 linia d'aigua D160 64,500 0,700 1,300 58,695

C#*D#*E#*F#2 linia de bypass D315 67,500 0,700 1,300 61,425

C#*D#*E#*F#3 linia de sobernedantsD160 49,000 0,700 1,300 44,590

C#*D#*E#*F#4 linia de sobrenedantsD125 46,500 0,700 1,300 42,315

C#*D#*E#*F#5 linia de fangs D35 80,500 0,700 1,300 73,255

C#*D#*E#*F#6 linia d'aire D80 35,500 0,700 1,300 32,305

TOTAL AMIDAMENT 312,585

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

4 OFA30500

AMIDAMENT DIRECTE 208,652

m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

5 OFA30250

AMIDAMENT DIRECTE 104,824

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
AIGUAMOLLSCAPÍTOL 07
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura 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

1 G222U002

AMIDAMENT DIRECTE 5.883,184

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

2 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 5.706,522

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics3 G2241010

AMIDAMENT DIRECTE 653,873

m3 Rebliment amb material granular tipus grava, de diàmetre 5-12 mm, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G229U020

AMIDAMENT DIRECTE 176,622

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
AIGUAMOLLSCAPÍTOL 07

EUR
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IMPERMEABILITZACIÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir1 G7BC37C0

AMIDAMENT DIRECTE 11.617,336

m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie2 G7732630

AMIDAMENT DIRECTE 5.808,670

m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic3 E7Z52A06

AMIDAMENT DIRECTE 214,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
AIGUAMOLLSCAPÍTOL 07
PLANTACIÓ DE MACRÒFITSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip
de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %

1 FR245415

AMIDAMENT DIRECTE 5.184,000

u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l2 FR4GE214

AMIDAMENT DIRECTE 15.336,000

u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg, plantació en superfícies de 10 m x 10 m

3 FR6B1152

AMIDAMENT DIRECTE 51,120

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
AIGUAMOLLSCAPÍTOL 07
CANALS D'ENTRADA I SORTIDA D'AIGUA RESIDUALSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat. Foradament del tub incòs.

1 OFB1U516

AMIDAMENT DIRECTE 137,780

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

2 OFB1U525

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,900

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
OBRA CIVILSUBOBRA 15
OBRA D'ACCÉS A L'EDARCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 458,588

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM2 G2243011

AMIDAMENT DIRECTE 764,314

m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

3 G226K210

AMIDAMENT DIRECTE 229,294

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

4 G2265211

AMIDAMENT DIRECTE 229,294

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
URBANITZACIÓSUBOBRA 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la Urbanització dels terrenys de la EDAR1 XPAURB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÀNICSSUBOBRA 17
OBRA D'ARRIBADA, DESBAST GRUIXOS I POU BOMBAMENTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

1 OG1C0400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR

Silvia
Rectángulo

Silvia
Rectángulo



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/13 15Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,30 m. 
- Alçada de forat: 0,30 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Ample de forat de reixa: 1,2 m
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

2 GNEM5280

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega  1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo    3 m
Velocitat d'elevació  2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2 
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament  Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau

3 GNEM0316

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1000 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 

4 GNEM0305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

5 OK1AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
EQUIPS ELECTROMECÀNICSSUBOBRA 17
SEGURETATCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg1 GNEM7140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

2 GNEM7145

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen3 GNEM7453

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb sondes de senyalització lumíniques i sonores dels
següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

4 GNEM7301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
ALTRESSUBOBRA 19
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
ALTRESSUBOBRA 19
IMPREVISTOSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant l'execució de les obres.1 XPA800IV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EDAR GERBOBRA 01
ALTRESSUBOBRA 19
VARISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el període de
proves de les instal·lacions.  

1 XAI00025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la
redacció i tramitació de tots els projectes i documentació necessàries (elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.)

2 XAI00030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/09/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,08h Cap de collaA0112000

 €21,80h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €19,36h AjudantA0133000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €20,18h AjudantA013U001

 €17,44h ManobreA0140000

 €19,66h Manobre especialistaA0150000



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/09/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,31h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €127,44h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €111,01h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €50,75h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €63,16h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €112,05h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €139,94h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,14h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €55,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €67,32h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €113,29h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €56,85h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €65,96h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,36h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,70h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,38h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,34h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €81,11h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €68,75h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €38,43h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €40,06h Camió grua de 5 tC1503U10

 €52,22h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/09/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006

 €96,90h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600

 €13,66h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €27,98h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV)
de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball
de 0,6 a 1,19 m

CR241111

 €6,61h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €16,69h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,60h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96m3 AiguaB0111000

 €4,70kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €19,09t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €23,60m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €19,31t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €21,04m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000

 €5,92m3 Terra adequadaB03D5000

 €0,40m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €23,59m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs transport a l'obra

B0442004

 €91,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €64,34m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €70,32m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €81,10m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P12

 €78,92m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

B065E81C

 €82,98m3 Morter M-80B071UC01

 €4,35kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,59kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,16m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,07l DesencofrantB0DZA000

 €1,31u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,43m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0010

 €4,80m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0030

 €16,15m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0035

 €8,75m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm
i 1,2 kg/m2

B7611A00

 €1,65m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent
a la intempèrie

B7722620

 €1,13m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 130 a 140 g/m2

B7B137C0

 €235,34u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.)

BD51CH04

 €216,82u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €91,21u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

BDD1U016

 €118,27u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €4,07m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

BDDZR030

 €100,84u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €110,55u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU004

 €5,30u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €181,54u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
100mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC010

 €12,60m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U516

 €28,56m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U525

 €21,55m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20250



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,04m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20500

 €66,52u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 160
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB1835

 €928,09u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

BJ1C0300

 €2,13u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,3 l

BR4GE214
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,74m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Maquinària:

1,12700/R 1,610000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

29,0168019,090001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

34,7054091,330000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,91420 63,91420
Altres:

% 0,2049020,490001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20490 0,20490

COST DIRECTE 85,73610

85,73610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,25u Colze de polietilè de 90º, DN 160 mm, d'alta densidat i 10
bar de pressió nominal, col·locat

132G2000 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,72700 12,72700
Materials:

66,5200066,520001,000BFBB1835 =xColze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 160
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 66,52000 66,52000

COST DIRECTE 79,24700

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,24700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.750,00u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat 

E700116N Rend.: 1,000P- 2

 €28,98m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú
sintètic

E7Z52A06 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,17000/R 20,680000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,82000 16,82000
Materials:

2,283754,350000,525B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

9,625008,750001,100B7611A00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i
1,2 kg/m2

m2

Subtotal... 11,90875 11,90875

0,252301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,98105

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,98105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,87m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81137E2 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69600/R 21,800000,720A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 21,61200 21,61200
Materials:

1,7147285,736100,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 1,71472 1,71472
Altres:

% 0,5403021,612002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,54030 0,54030

COST DIRECTE 23,86702

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,86702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,12m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i
equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m,
per a un pendent inferior al 12 %

FR245415 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,11752/R 27,980000,0042CR241111 =xTractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV)
de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball
de 0,6 a 1,19 m

h

Subtotal... 0,11752 0,11752

COST DIRECTE 0,11752

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,11752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60
cm, en contenidor d'1,3 l

FR4GE214 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,130002,130001,000BR4GE214 =xPhragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,3 l

u

Subtotal... 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 2,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,49u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg, plantació en superfícies de 10 m x 10 m

FR6B1152 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10764/R 26,910000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,28668/R 23,890000,012A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,39432 0,39432
Maquinària:

0,08264/R 41,320000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,08264 0,08264
Materials:

0,004800,960000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00480 0,00480

0,005911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,48767

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 196,193P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02388/R 23,080000,203A0112000 =xCap de collah

0,10423/R 20,490000,998A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12811 0,12811
Maquinària:

0,25816/R 50,750000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,50373/R 49,340002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,76189 0,76189
Materials:

1,680004,800000,350B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 2,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U112 Rend.: 266,588P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02035/R 23,080000,235A0112000 =xCap de collah

0,07686/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09721 0,09721
Maquinària:

0,12812/R 68,310000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,52493/R 139,940001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,08499/R 113,290000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

0,91276/R 81,110003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 1,65080 1,65080
Materials:

2,832004,800000,590B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 2,83200 2,83200

COST DIRECTE 4,58001

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura 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

G222U002 Rend.: 78,012P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07810/R 23,080000,264A0112000 =xCap de collah

0,52563/R 21,800001,881A0121000 =xOficial 1ah

0,28276/R 19,660001,122A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,88649 0,88649
Maquinària:

0,17338/R 68,310000,198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,43756/R 127,440000,880C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,43775/R 112,050001,001C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
h

1,89930/R 49,340003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,94799 4,94799
Materials:

0,940004,700000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,94000 0,94000

COST DIRECTE 6,77448

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30m3 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

G222A102 Rend.: 57,535P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20057/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,35613/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,55670 0,55670
Maquinària:

0,32650/R 68,310000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,96411/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,57269/R 49,340003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 3,86330 3,86330
Materials:

2,880004,800000,600B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 2,88000 2,88000

COST DIRECTE 7,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,01846/R 23,080000,296A0112000 =xCap de collah

0,07786/R 20,490001,406A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09632 0,09632
Maquinària:

0,03158/R 63,160000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05603/R 112,050000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,18176/R 67,320000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02843/R 56,850000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17809/R 65,960000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06188/R 68,750000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05380/R 38,430000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59157 0,59157
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 0,73589

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,73589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38368/R 17,440000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38368 0,38368
Maquinària:

1,21001/R 111,010000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 1,21001 1,21001

0,005761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,59945

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,59945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,58m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

G2265211 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,44072/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0,92680/R 66,200000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,28098/R 40,140000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2,42412 2,42412
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

7,104005,920001,200B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 7,15200 7,15200

COST DIRECTE 9,57612

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,57612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,46m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

G226K210 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62784/R 17,440000,036A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,62784 0,62784
Maquinària:

0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,44072/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0,92680/R 66,200000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,14314 2,14314
Materials:

22,6800018,900001,200B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 22,68000 22,68000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,009421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,46040

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,46040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02856/R 23,080000,198A0112000 =xCap de collah

0,12896/R 20,490001,007A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15752 0,15752
Maquinària:

0,42370/R 67,320001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17588/R 56,850000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,41514/R 65,960001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11889/R 38,430000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,13361 1,13361
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 1,33913

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40m3 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

G228U010 Rend.: 19,200P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30052/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58115 1,58115
Maquinària:

1,44453/R 55,470000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64375/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,20016/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,28844 2,28844
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,480000,400001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
m3

Subtotal... 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 4,39759

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,59m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 10,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57700/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

2,04900/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,62600 2,62600
Maquinària:

1,95700/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,87000/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,76860/R 38,430000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,59560 3,59560
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

28,3200023,600001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 28,36800 28,36800

COST DIRECTE 34,58960

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,58960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,33m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U010 Rend.: 14,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41214/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,46357/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87571 1,87571
Maquinària:

2,79571/R 39,140001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,62143/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 3,41714 3,41714
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

21,0400021,040001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3

Subtotal... 21,04000 21,04000

COST DIRECTE 26,33285

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,33285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,34m3 Rebliment amb material granular tipus grava, de diàmetre
5-12 mm, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U020 Rend.: 12,500P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46160/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,63920/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,10080 2,10080
Maquinària:

1,56560/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,98880/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,61488/R 38,430000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,16928 3,16928
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

0,0193119,310000,001B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 0,06731 0,06731

COST DIRECTE 5,33739

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,33739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m2 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

G22DU010 Rend.: 308,294P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01797/R 23,080000,240A0112000 =xCap de collah

0,06380/R 20,490000,960A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08177 0,08177
Maquinària:

0,19667/R 63,160000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,25547/R 39,380002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,45214 0,45214
Materials:

0,3043030,430000,010B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 0,30430 0,30430

COST DIRECTE 0,83821

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,83821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i
cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions
del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric

G22LR014 Rend.: 1,000P- 23

 €31,38m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

G3J2U085 Rend.: 10,238P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45087/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,92030/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,37117 2,37117
Maquinària:

5,41805/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 5,41805 5,41805
Materials:

23,5900023,590001,000B0442004 =xBloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 23,59000 23,59000

COST DIRECTE 31,37922

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,37922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,36063/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,36250/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,46500/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,21000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,39813 5,39813
Maquinària:

0,23375/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,01673/R 96,900000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,04313/R 16,690001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,29361 3,29361
Materials:

67,5570064,340001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 76,24874

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,24874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,10m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450A306 Rend.: 26,137P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88304/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,50220/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50897/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,48142/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,37563 6,37563
Maquinària:

0,34342/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,44887/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30348/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,76627/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,86204 5,86204
Materials:

82,8660078,920001,050B065E81C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 82,86600 82,86600
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 95,10367

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,10367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,50m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450A332 Rend.: 25,910P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89078/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,52412/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,52219/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,49440/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,43149 6,43149
Maquinària:

0,34643/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,48784/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30614/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,77298/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,91339 5,91339
Materials:

85,1550081,100001,050B0653P12 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 85,15500 85,15500

COST DIRECTE 97,49988

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,49988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,10kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02077/R 23,080000,243A0112000 =xCap de collah

0,21582/R 21,800002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,19166/R 19,360002,673A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,42825 0,42825
Maquinària:

0,02804/R 40,060000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,03917 0,03917
Materials:

0,010501,050000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,619500,590001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 1,09742

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,09742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,07m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente
instal.lada.

G4D01085 Rend.: 1,000P- 29

 €24,69m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31886/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

4,98286/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,76114/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

6,63771/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 19,70057 19,70057
Maquinària:

1,19360/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75543/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94903 1,94903
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,03925 3,03925

COST DIRECTE 24,68885

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,68885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,29m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

G7732630 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72800/R 23,300000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,58080/R 17,440000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,30880 9,30880
Maquinària:

2,18560/R 13,660000,160C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 2,18560 2,18560
Materials:

1,658251,650001,005B7722620 =xLàmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent
a la intempèrie

m2

Subtotal... 1,65825 1,65825

0,139631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,29228

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,29228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit
lligat térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense
adherir

G7BC37C0 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41360/R 20,680000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,34560 1,34560
Materials:

1,243001,130001,100B7B137C0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 130 a 140 g/m2

m2

Subtotal... 1,24300 1,24300

0,020181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,60878

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,60878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,00m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1U051 Rend.: 1,000P- 33

 €86,00m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

G887U010 Rend.: 1,000P- 34

 €192,33m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

GDKZR010 Rend.: 0,941P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,81084/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah

92,66738/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

85,78108/R 20,180004,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 188,25930 188,25930
Materials:

4,070004,070001,000BDDZR030 =xPlanxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

m2

Subtotal... 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 192,32930

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,32930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €652,25u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1000 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de
vidre 

GNEM0305 Rend.: 1,000P- 36

 €16.725,00u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega  1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo    3 m
Velocitat d'elevació  2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2 
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament  Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau

GNEM0316 Rend.: 1,000P- 37
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €225,00u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les
següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,30 m. 
- Alçada de forat: 0,30 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Ample de forat de reixa: 1,2 m
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM5280 Rend.: 1,000P- 38

 €181,13u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5
kg

GNEM7140 Rend.: 1,000P- 39

 €45,61u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

GNEM7145 Rend.: 1,000P- 40

 €5.805,60u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat
amb sondes de senyalització lumíniques i sonores dels
següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a
transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

GNEM7301 Rend.: 1,000P- 41

 €85,98u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenGNEM7453 Rend.: 1,000P- 42

 €296,37u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.)

OD1ECH04 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

14,79000/R 19,720000,750A0132000 =xPeóh

Subtotal... 20,24000 20,24000
Materials:

40,7856070,320000,580B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

235,34000235,340001,000BD51CH04 =xCanal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.)

u

Subtotal... 276,12560 276,12560
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 296,36560

0,00%DESPESES INDIRECTES

296,36560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

ODDZU100 Rend.: 15,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

1,45479/R 21,800001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,31198/R 19,660001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,99757 2,99757
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,54651

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,54651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €854,32u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
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 dúctil i graons,
segons plànols

OE21U014 Rend.: 0,500P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

87,20000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

81,96000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 180,70000 180,70000
Maquinària:

28,04200/R 40,060000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,74000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

16,69000/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 48,47200 48,47200
Materials:

154,4160064,340002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
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PARTIDES D'OBRA
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216,82000216,820001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de

D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u

118,27000118,270001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

26,500005,300005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 625,14400 625,14400

COST DIRECTE 854,31600

0,00%DESPESES INDIRECTES

854,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,42m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

OE21U114 Rend.: 2,400P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40417/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

18,16667/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

17,07500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 37,64584 37,64584
Maquinària:

12,51875/R 40,060000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,77917/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,47708/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,77500 16,77500
Materials:

52,7588064,340000,820B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

152,0470791,210001,667BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

u

15,900005,300003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 229,00387 229,00387

COST DIRECTE 283,42471

0,00%DESPESES INDIRECTES

283,42471COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €139,09u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat

OE22U012 Rend.: 2,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73100/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,87600 22,87600
Maquinària:

4,00600/R 40,060000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,00600 4,00600
Materials:

1,6596082,980000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

110,55000110,550001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 112,20960 112,20960

COST DIRECTE 139,09160

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,09160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

OE22U100 Rend.: 15,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

1,45479/R 21,800001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,36737/R 20,490001,001A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,05296 3,05296
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,60190

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,60190COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,93m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30250 Rend.: 16,710P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,30461/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,89803 3,89803
Maquinària:

0,24608/R 38,430000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80070 0,80070
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

22,1965021,550001,030BFB20250 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 22,23298 22,23298

COST DIRECTE 26,93171

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,93171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,30m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30500 Rend.: 16,710P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,30461/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,89803 3,89803
Maquinària:

0,24608/R 38,430000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80070 0,80070
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

86,5612084,040001,030BFB20500 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m
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Subtotal... 86,59768 86,59768

COST DIRECTE 91,29641

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,29641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat. Foradament del tub
incòs.

OFB1U516 Rend.: 18,920P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24397/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,15222/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,09302/R 19,360004,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,48921 5,48921
Maquinària:

0,21531/R 38,430000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26890/R 40,060000,127C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01940/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,22966/R 3,600001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,73327 0,73327
Materials:

0,023040,960000,024B0111000 =xAiguam3

12,9780012,600001,030BFB1U516 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 13,00104 13,00104

COST DIRECTE 19,22352

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,22352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,82m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U525 Rend.: 14,760P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31274/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,47696/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,62331/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,41301 4,41301
Maquinària:
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0,27078/R 38,430000,104C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,33926/R 40,060000,125C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02417/R 3,430000,104C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,29585/R 3,600001,213CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,93006 0,93006
Materials:

0,056640,960000,059B0111000 =xAiguam3

29,4168028,560001,030BFB1U525 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 29,47344 29,47344

COST DIRECTE 34,81651

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,81651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.036,70u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0400 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 62,92000 62,92000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

5,6256070,320000,080B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

928,09000928,090001,000BJ1C0300 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 300 x 300 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

u

Subtotal... 933,71560 933,71560

COST DIRECTE 1.036,69560

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.036,69560COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €211,57u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV010 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,02000 24,02000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:

181,54000181,540001,000BF1DC010 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
100mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 181,54000 181,54000

COST DIRECTE 211,56900

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,56900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7.500,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de
personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el
període de proves de les instal·lacions.  

XAI00025

 €7.000,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa
legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la
redacció i tramitació de tots els projectes i documentació
necessàries (elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.)

XAI00030

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per a la Urbanització dels terrenys
de la EDAR

XPAURB

 €18.261,94pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €64.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits
durant l'execució de les obres.

XPA800IV
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OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR ARRIBADA A L'EDAR01

CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

257,6037,30 1.880,50

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

12,88034,59 445,52

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 - 18)

115,9214,40 510,05

4 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i
cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2
cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació
al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
(P - 23)

101,0203,24 327,30

CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 3.163,37

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR ARRIBADA A L'EDAR01

CAPÍTOL COL·LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 50)

214,66991,30 19.599,28

CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 19.599,28

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR ARRIBADA A L'EDAR01

CAPÍTOL POUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 47)

5,000139,09 695,45

2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 48)

32,0008,60 275,20

3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons, segons plànols (P - 45)

5,000854,32 4.271,60

4 OE21U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 46)

4,000283,42 1.133,68

CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 6.375,93

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR URB. CANTAPERDIUS - GERB02

CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

2.048,0007,30 14.950,40

2 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 - 18)

921,6004,40 4.055,04

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

102,40034,59 3.542,02

4 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i
cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2
cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació
al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
(P - 23)

219,7503,24 711,99

CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 23.259,45

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR URB. CANTAPERDIUS - GERB02

CAPÍTOL COL·LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 50)

2.048,00091,30 186.982,40

2 132G2000 u Colze de polietilè de 90º, DN 160 mm, d'alta densidat i 10 bar de
pressió nominal, col·locat (P - 1)

2,00079,25 158,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 187.140,90

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR URB. CANTAPERDIUS - GERB02

CAPÍTOL POUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 47)

36,000139,09 5.007,24

2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 48)

180,0008,60 1.548,00

3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons, segons plànols (P - 45)

36,000854,32 30.755,52

4 OE21U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 46)

31,000283,42 8.786,02

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 46.096,78

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDAR03

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

11,0767,30 80,85

2 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 - 18)

5,5384,40 24,37

CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 105,22

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDAR03

CAPÍTOL COL·LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 50)

9,23091,30 842,70

CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 842,70

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDAR03

CAPÍTOL POUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 47)

1,000139,09 139,09

2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 48)

4,0008,60 34,40

3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons, segons plànols (P - 45)

1,000854,32 854,32

CAPÍTOLTOTAL 01.03.03 1.027,81

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA COL·LECTOR DE SORTIDA DE L'EDAR03

CAPÍTOL BROQUET04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 18)

1,3574,40 5,97

2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 30) 5,53024,69 136,54

EUR
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3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 28)

76,0801,10 83,69

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 25)

0,31376,25 23,87

5 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 24)

4,50031,38 141,21

6 G222A102 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 - 11)

2,7507,30 20,08

7 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)

1,26897,50 123,63

CAPÍTOLTOTAL 01.03.04 534,99

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA MOVIMENT GENERAL DE TERRES14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 22)

7.930,1940,84 6.661,36

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 - 17)

3.013,4731,34 4.038,05

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 12)

2.643,3980,74 1.956,11

4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 9)

2.299,7564,58 10.532,88

SUBOBRATOTAL 01.14 23.188,40

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL PLANTA GENERAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

178,1137,30 1.300,22

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 9)

53,4344,58 244,73

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 - 18)

178,1134,40 783,70

EUR
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4 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat  (P - 2)

1,0001.750,00 1.750,00

5 G4D01085 m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente
instal.lada. (P - 29)

16,0005,07 81,12

6 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 44)

4,0008,55 34,20

7 OD1ECH04 u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.) (P - 43)

90,000296,37 26.673,30

8 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 12)

426,0000,74 315,24

CAPÍTOLTOTAL 01.15.01 31.182,51

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL TANC IMHOFF02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

297,6167,30 2.172,60

2 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 - 18)

33,4404,40 147,14

3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 25)

35,16076,25 2.680,95

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 30) 188,13024,69 4.644,93

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 28)

3.909,6001,10 4.300,56

6 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 35)

29,160192,33 5.608,34

7 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

0,09886,00 8,43

8 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 26)

12,83695,10 1.220,70

CAPÍTOLTOTAL 01.15.02 20.783,65

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL ARQUETA DE CONTROL DEL PRETRACTAMENT (A2)03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

1,5007,30 10,95

EUR
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2 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 - 18)

0,5004,40 2,20

3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 30) 7,60024,69 187,64

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 28)

120,0001,10 132,00

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 25)

0,10076,25 7,63

6 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 44)

4,0008,55 34,20

7 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures
de protecció. (P - 35)

1,000192,33 192,33

8 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

0,08086,00 6,88

9 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 20)

0,54026,33 14,22

10 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 26)

3,04895,10 289,86

CAPÍTOLTOTAL 01.15.03 877,91

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL ARQUETES DE REPARTIMENT I BY-PASS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

227,7287,30 1.662,41

2 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 - 18)

58,5284,40 257,52

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 28)

792,3001,10 871,53

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 25)

1,28076,25 97,60

5 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 44)

60,0008,55 513,00

6 G7J1U051 m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior (P - 33)

20,00015,00 300,00

7 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures

5,000192,33 961,65

EUR
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de protecció. (P - 35)

8 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 26)

35,11895,10 3.339,72

9 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 30) 208,51224,69 5.148,16

CAPÍTOLTOTAL 01.15.04 13.151,59

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL POU DE DESBAST DE GRUIXOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222A102 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 - 11)

11,4247,30 83,40

2 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 - 18)

15,5524,40 68,43

3 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 30) 62,20824,69 1.535,92

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 28)

40,8001,10 44,88

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 25)

8,29476,25 632,42

6 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 26)

20,23095,10 1.923,87

7 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 44)

9,0008,55 76,95

8 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

0,08086,00 6,88

9 E81137E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 4)

33,17723,87 791,93

CAPÍTOLTOTAL 01.15.05 5.164,68

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL XARXES DE CANONADES06

SUBCAPÍTOL XARXA DE CANONADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, mitjançant voladura 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 - 10)

970,2006,77 6.568,25

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

36,07034,59 1.247,66

EUR
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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 - 18)

312,5854,40 1.375,37

4 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 50)

208,65291,30 19.049,93

5 OFA30250 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 49)

104,82426,93 2.822,91

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.06.01 31.064,12

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL AIGUAMOLLS07

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, mitjançant voladura 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 - 10)

5.883,1846,77 39.829,16

2 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 - 18)

5.706,5224,40 25.108,70

3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 13) 653,8731,60 1.046,20

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular tipus grava, de diàmetre 5-12
mm, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

176,6225,34 943,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.07.01 66.927,22

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL AIGUAMOLLS07

SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7BC37C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir (P - 32)

11.617,3362,61 30.321,25

2 G7732630 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P -
31)

5.808,67013,29 77.197,22

3 E7Z52A06 m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 3)

214,00028,98 6.201,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.07.02 113.720,19

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL AIGUAMOLLS07

EUR
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SUBCAPÍTOL PLANTACIÓ DE MACRÒFITS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de
llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 5)

5.184,0000,12 622,08

2 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 6)

15.336,0002,13 32.665,68

3 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg, plantació en superfícies de 10 m x 10 m (P - 7)

51,1200,49 25,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.07.03 33.312,81

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL AIGUAMOLLS07

SUBCAPÍTOL CANALS D'ENTRADA I SORTIDA D'AIGUA RESIDUAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat. Foradament del tub incòs. (P - 51)

137,78019,22 2.648,13

2 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 52)

5,90034,82 205,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.07.04 2.853,57

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA OBRA CIVIL15

CAPÍTOL OBRA D'ACCÉS A L'EDAR08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

458,5882,57 1.178,57

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 14)

764,3142,24 1.712,06

3 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 16)

229,29425,46 5.837,83

4 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 15)

229,2949,58 2.196,64

CAPÍTOLTOTAL 01.15.08 10.925,10

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA URBANITZACIÓ16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAURB pa Partida alçada a justificar per a la Urbanització dels terrenys de la
EDAR (P - 0)

1,00010.000,00 10.000,00

EUR
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SUBOBRATOTAL 01.16 10.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÀNICS17

CAPÍTOL OBRA D'ARRIBADA, DESBAST GRUIXOS I POU BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 OG1C0400 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316,
mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 53)

2,0001.036,70 2.073,40

2 GNEM5280 u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents
característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,30 m. 
- Alçada de forat: 0,30 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Ample de forat de reixa: 1,2 m
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec  (P - 38)

1,000225,00 225,00

3 GNEM0316 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega  1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo    3 m
Velocitat d'elevació  2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2 
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament  Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau
 (P - 37)

1,00016.725,00 16.725,00

4 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1000 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 
 (P - 36)

1,000652,25 652,25

5 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
54)

3,000211,57 634,71

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.17.01 20.310,36

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA EQUIPS ELECTROMECÀNICS17

CAPÍTOL SEGURETAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GNEM7140 u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg (P
- 39)

5,000181,13 905,65

2 GNEM7145 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)

1,00045,61 45,61

3 GNEM7453 u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen (P -
42)

1,00085,98 85,98

4 GNEM7301 u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb
sondes de senyalització lumíniques i sonores dels següents
gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a
transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant (P - 41)

1,0005.805,60 5.805,60

CAPÍTOLTOTAL 01.17.02 6.842,84

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA ALTRES19

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00018.261,94 18.261,94

CAPÍTOLTOTAL 01.19.01 18.261,94

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA ALTRES19

CAPÍTOL IMPREVISTOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA800IV pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits durant
l'execució de les obres. (P - 0)

1,00064.000,00 64.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.19.02 64.000,00

OBRA PRESSUPOST  EDAR GERB01

SUBOBRA ALTRES19

CAPÍTOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XAI00025 pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, 1,0007.500,00 7.500,00

EUR
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reactius i manteniment de l'EDAR durant el període de proves de
les instal·lacions.   (P - 0)

2 XAI00030 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa legalització
de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la redacció i
tramitació de tots els projectes i documentació necessàries
(elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.) (P - 0)

1,0007.000,00 7.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.19.03 14.500,00

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,25u132G2000 Colze de polietilè de 90º, DN 160 mm, d'alta densidat i 10 bar de pressió nominal, col·locatP- 1
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1.750,00uE700116N Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat P- 2
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €28,98m2E7Z52A06 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb
adhesiu de cautxú sintètic

P- 3

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,87m2E81137E2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 4

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,12m2FR245415 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW
(20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent
inferior al 12 %

P- 5

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2,13uFR4GE214 Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 lP- 6
(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €0,49uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg, plantació en superfícies de 10 m x 10 m

P- 7

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,57m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,58m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 9

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,77m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant
voladura 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- 10

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,30m3G222A102 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- 11

(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €0,74m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 12

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,60m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 13
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,24m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 14
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,58m3G2265211 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 15

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €25,46m3G226K210 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

P- 16

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,34m3G226U030 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- 17

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,40m3G228U010 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- 18

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €34,59m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 19

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €26,33m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 20

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,34m3G229U020 Rebliment amb material granular tipus grava, de diàmetre 5-12 mm, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 21

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,84m2G22DU010 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- 22

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,24m3G22LR014 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia
obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

P- 23

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €31,38m3G3J2U085 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 24

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €76,25m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 25

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €95,10m3G450A306 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 26

(NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €97,50m3G450A332 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

P- 27

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1,10kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 28
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,07mG4D01085 Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada.P- 29
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €24,69m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 30
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,29m2G7732630 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 31

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €2,61m2G7BC37C0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 130 a 140 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 32

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €15,00mG7J1U051 Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima
plana, de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 33

(QUINZE EUROS)

 €86,00m3G887U010 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 34

(VUITANTA-SIS EUROS)

 €192,33m2GDKZR010 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions,
tanca, ancoratges i pintures de protecció.

P- 35

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €652,25uGNEM0305 Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1000 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre 

P- 36

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €16.725,00uGNEM0316 Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega  1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo    3 m
Velocitat d'elevació  2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2 
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament  Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau

P- 37

(SETZE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €225,00uGNEM5280 Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,30 m. 
- Alçada de forat: 0,30 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Ample de forat de reixa: 1,2 m
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

P- 38

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €181,13uGNEM7140 Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kgP- 39
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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 €45,61uGNEM7145 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 40

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €5.805,60uGNEM7301 Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb sondes de senyalització
lumíniques i sonores dels següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

P- 41

(CINC MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €85,98uGNEM7453 Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenP- 42
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €296,37uOD1ECH04 Canal de formigó amb reixa fosa dúctil  1000 x 580 x 665 (llarg./amp./prof.)P- 43
(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €8,55uODDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 44
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €854,32uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons, segons plànols

P- 45

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €283,42mOE21U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 46

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €139,09uOE22U012 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 47

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €8,60uOE22U100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 48
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €26,93mOFA30250 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 49

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €91,30mOFA30500 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 50

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €19,22mOFB1U516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat. Foradament del tub incòs.

P- 51

(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €34,82mOFB1U525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat

P- 52

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €1.036,70uOG1C0400 Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 400 x 400 amb accionament
manual
Inclou subministrament i col·locació 

P- 53

(MIL TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €211,57uOK1AV010 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

P- 54

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Silvia
Firma Silvia Valero Via - projecte
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P-1 132G2000 u Colze de polietilè de 90º, DN 160 mm, d'alta densidat i 10 bar de pressió nominal, col·locat 79,25 €

BFBB1835 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 160 mm de DN i 10 bar de pre 66,52000 €

Altres conceptes 12,73000 €

P-2 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat 1.750,00 €

Sense descomposició 1.750,00000 €

P-3 E7Z52A06 m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb
adhesiu de cautxú sintètic

28,98 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,62500 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 2,28375 €

Altres conceptes 17,07125 €

P-4 E81137E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

23,87 €

Altres conceptes 23,87000 €

P-5 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un
pendent inferior al 12 %

0,12 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-6 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,13 €

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg, plantació en superfícies de 10 m x 10 m

0,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,00480 €

Altres conceptes 0,48520 €

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,57 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 1,68000 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proced 0,00000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-9 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,58 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proced 0,00000 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 2,83200 €

Altres conceptes 1,74800 €

P-10 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant
voladura 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

6,77 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,94000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-11 G222A102 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

7,30 €
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B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proced 0,00000 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 2,88000 €

Altres conceptes 4,42000 €

P-12 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,74 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 0,69200 €

P-13 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,60 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-14 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-15 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

9,58 €

B03D5000 m3 Terra adequada 7,10400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 2,42800 €

P-16 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

25,46 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,68000 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-17 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

1,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 1,29200 €

P-18 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

4,40 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,48000 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 3,87200 €

P-19 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,59 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,32000 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

Altres conceptes 6,22200 €

P-20 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

26,33 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,04000 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-21 G229U020 m3 Rebliment amb material granular tipus grava, de diàmetre 5-12 mm, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

5,34 €
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B0111000 m3 Aigua 0,04800 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 0,01931 €

Altres conceptes 5,27269 €

P-22 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

0,84 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+tra 0,30430 €

Altres conceptes 0,53570 €

P-23 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

3,24 €

Sense descomposició 3,24000 €

P-24 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

31,38 €

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 23,59000 €

Altres conceptes 7,79000 €

P-25 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

76,25 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 67,55700 €

Altres conceptes 8,69300 €

P-26 G450A306 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats inclòs col·locació, vibrat i curat

95,10 €

B065E81C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 2 82,86600 €

Altres conceptes 12,23400 €

P-27 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

97,50 €

B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, 85,15500 €

Altres conceptes 12,34500 €

P-28 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,10 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,61950 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01050 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-29 G4D01085 m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente instal.lada. 5,07 €

Sense descomposició 5,07000 €

P-30 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 24,69 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

Altres conceptes 21,65075 €

P-31 G7732630 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir
i resistent a la intempèrie

13,29 €
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B7722620 m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent a la intempèrie 1,65825 €

Altres conceptes 11,63175 €

P-32 G7BC37C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 130 a 140
g/m2, col·locat sense adherir

2,61 €

B7B137C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 130 a 1 1,24300 €

Altres conceptes 1,36700 €

P-33 G7J1U051 m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-34 G887U010 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

86,00 €

Sense descomposició 86,00000 €

P-35 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions,
tanca, ancoratges i pintures de protecció.

192,33 €

BDDZR030 m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part proporcional de suports, subje 4,07000 €

Altres conceptes 188,26000 €

P-36 GNEM0305 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: ROS o equivalent
- Tipus: tancat amb tapa abatible
- Capacitat 1000 litres
- Desplaçament: mitjançant rodes
- Fre: pedal sobre dues rodes
Materials:
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de vidre

652,25 €

Sense descomposició 652,25000 €

P-37 GNEM0316 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega 1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo   3 m
Velocitat d'elevació 2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau

16.725,00 €

Sense descomposició 16.725,00000 €

P-38 GNEM5280 u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les següents característiques:
- Tipus: reixa estàtica
- Neteja: manual

225,00 €



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 30/09/13 Pàg.: 5

- Ample de forat: 0,30 m.
- Alçada de forat: 0,30 m.
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm
- Ample de forat de reixa: 1,2 m
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm
- Material: Acer inox. AISI 316
Acabat:
- Segons Esp Tec

Sense descomposició 225,00000 €

P-39 GNEM7140 u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5 kg 181,13 €

Sense descomposició 181,13000 €

P-40 GNEM7145 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

Sense descomposició 45,61000 €

P-41 GNEM7301 u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat amb sondes de senyalització
lumíniques i sonores dels següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a transmisió de dades.
Acabat
- Segons estàndard del fabricant

5.805,60 €

Sense descomposició 5.805,60000 €

P-42 GNEM7453 u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigen 85,98 €

Sense descomposició 85,98000 €

P-43 OD1ECH04 u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil  1000 x 580 x 665 (llarg./amp./prof.) 296,37 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 40,78560 €

Altres conceptes 255,58440 €

P-44 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,55 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,30000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €

Altres conceptes 3,00106 €

P-45 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, 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 dúctil i graons, segons plànols

854,32 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,29800 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 216,82000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 154,41600 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 100,84000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 26,50000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 118,27000 €

Altres conceptes 229,17600 €

P-46 OE21U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

283,42 €
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BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 15,90000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou 152,04707 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,29800 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 52,75880 €

Altres conceptes 54,41613 €

P-47 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

139,09 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb t 110,55000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €

Altres conceptes 26,88040 €

P-48 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,60 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,30000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €

Altres conceptes 3,05106 €

P-49 OFA30250 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

26,93 €

B0111000 m3 Aigua 0,03648 €

BFB20250 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2 22,19650 €

Altres conceptes 4,69702 €

P-50 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

91,30 €

BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2 86,56120 €

B0111000 m3 Aigua 0,03648 €

Altres conceptes 4,70232 €

P-51 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat. Foradament del tub incòs.

19,22 €

BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 12,97800 €

B0111000 m3 Aigua 0,02304 €

Altres conceptes 6,21896 €

P-52 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

34,82 €

BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 29,41680 €

B0111000 m3 Aigua 0,05664 €

Altres conceptes 5,34656 €

P-53 OG1C0400 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 400 x 400 amb
accionament manual
Inclou subministrament i col·locació

1.036,70 €

BJ1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb 928,09000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,62560 €

Altres conceptes 102,98440 €

P-54 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al

211,57 €
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carboni.

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió nominal 181,54000 €

Altres conceptes 30,03000 €

Silvia
Firma Silvia Valero Via - projecte
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NIVELL 4: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.15.06.01  Xarxa de canonades 31.064,12

Capítol 01.15.06  Xarxes de canonades 31.064,12

Subcapítol 01.15.07.01  Moviment de terres 66.927,22

Subcapítol 01.15.07.02  Impermeabilització 113.720,19

Subcapítol 01.15.07.03  Plantació de macròfits 33.312,81

Subcapítol 01.15.07.04  Canals d'entrada i sortida d'aigua residual 2.853,57

Capítol 01.15.07  Aiguamolls 216.813,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
247.877,91

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

NIVELL 3: Capítol Import

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

Capítol 01.01.01  Enderrocs i moviment de terres 3.163,37

Capítol 01.01.02  Col·lector 19.599,28

Capítol 01.01.03  Pous 6.375,93

Subobra 01.01  Col·lector arribada a l'EDAR 29.138,58

Capítol 01.02.01  Enderrocs i moviment de terres 23.259,45

Capítol 01.02.02  Col·lector 187.140,90

Capítol 01.02.03  Pous 46.096,78

Subobra 01.02  Col·lector urb. Cantaperdius - Gerb 256.497,13

Capítol 01.03.01  Moviment de terres 105,22

Capítol 01.03.02  Col·lector 842,70

Capítol 01.03.03  Pous 1.027,81

Capítol 01.03.04  Broquet 534,99

Subobra 01.03  Col·lector de sortida de l'EDAR 2.510,72

Capítol 01.15.01  Planta general 31.182,51

Capítol 01.15.02  Tanc Imhoff 20.783,65

Capítol 01.15.03  Arqueta de control del pretractament (A2) 877,91

Capítol 01.15.04  Arquetes de repartiment i by-pass 13.151,59

Capítol 01.15.05  Pou de desbast de gruixos 5.164,68

Capítol 01.15.06  Xarxes de canonades 31.064,12

Capítol 01.15.07  Aiguamolls 216.813,79

Capítol 01.15.08  Obra d'accés a l'EDAR 10.925,10

Subobra 01.15  Obra civil 329.963,35

Capítol 01.17.01  Obra d'arribada, desbast gruixos i pou bombament 20.310,36

Capítol 01.17.02  Seguretat 6.842,84

Subobra 01.17  Equips electromecànics 27.153,20

Capítol 01.19.01  Seguretat i Salut 18.261,94

Capítol 01.19.02  Imprevistos 64.000,00

Capítol 01.19.03  Varis 14.500,00

Subobra 01.19  Altres 96.761,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
742.024,92

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

NIVELL 2: Subobra Import

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

Subobra 01.01  Col·lector arribada a l'EDAR 29.138,58

euros
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Subobra 01.02  Col·lector urb. Cantaperdius - Gerb 256.497,13

Subobra 01.03  Col·lector de sortida de l'EDAR 2.510,72

Subobra 01.14  Moviment general de terres 23.188,40

Subobra 01.15  Obra civil 329.963,35

Subobra 01.16  Urbanització 10.000,00

Subobra 01.17  Equips electromecànics 27.153,20

Subobra 01.19  Altres 96.761,94

Obra 01 Pressupost EDAR Gerb 775.213,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
775.213,32

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost EDAR Gerb 775.213,32

775.213,32

euros


